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PRAEFATIO 

EDITIONIS QUARTA E. 

Carmina Homeri quum ante hos triginta annos pri- 

mum ederem, nihil aliud mihi propositum erat quam ut 

accurate impressa exhiberem, Wolfii potissimum récen- 

sionem secutus, non quod omni ex parte probanda vide- 

retur, sed quod ea ejus erat tum temporis in scholis et 

academiis auctoritas ut ne consultum quidem videretur 

multa novari in editione iisdem destinata usibus. Verum 

quum postero tempore diligentius pervestigatis lectionis 

"Homerieae fontibus et novis etiam apertis plurima aliter 

quam Wolfius fecisset instituenda fuisse quum ab aliis tum 

ab me ipso intellectum esset, non committendum putavi 

ut, quum haec editio iterum iterumque imprimenda esset, 

Wolfii repeterem recensionem. Ita factum est ut non so- 

lum tertia, sed magis etiam quarta haec editio valde dis- 

similis evaderet editionibus meis duabus primis propius- 

que accederet ad recensionem Aristarchi, quatenus eam 

ex grammaticorum excerptis, copiosis in Iliade, valde 

jejunis in Odyssea, cognitam habemus. Quanquam ne 

hane quidem per omnia sequi licuit. Nam etsi Aristar- 

chus non solum ingenio, doctrina artisque criticae facul- 

tate, sed etiam subtili sermonis Homerici cognitione gram- 

maticos ceteros omnes longe superavit, quod Carolus Lehr- 

sius in libro de Aristarchi studiis Homoericis praeclare 
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ostendit, tamen in ea quae tum erat horum studiorum con- 

ditione fieri non poterat quin multa vel ab aliis aecepta 

probaret vel ipse proponeret quae Hodie, arte critica per- 
feetioribus quam quibus Graeci veteres utebantur legibus 
adstricta, improbanda sunt. Quo factum est ut lectiones 
vel ex utraque vel ex alterutra Aristarchi editione ab 
scholiastis memoratas locis repudiandas esse judicaverim 
circiter ducentis et quinquaginta in Iliade, quinquaginta 
in Odyssea, non computatis augmenti vel additi vel omissi 
exemplis similibusque rebus ad orthographiam et dialec- 

tum spectantibus, omissisque versuum plurimorum ἀϑετή- 
σεσι, quae non ubique constat utrum ab Aristarcho an δὲ 
aliis criticis propositae sint. Ceterum non nego inter lec- 
tiones Aristarchi ab me rejectas plures esse de quibus alii 
aliter sentire possint. Praeterea, ne injuria fiat Aristar- 
cho, meminisse oportet grammaticos quibus Áristarchi lec- 
tionum notitiam debemus saepe parum accuratos fuisse, 
auctumque malum ab librariis esse, quiin grammaticorum 
notationibus multa vel perverterunt, etiam nominibus cri- 
ticorum veterum non raro inter se permutatis, vel cor- 
ruperunt. Qualia vitia plurima etsi ab viris doctis recte 
sunt animadversa, vereor tamen ne alia adhue lateant et 
Aristarcho aliisque veteribus criticis passim tribuantur 
quae nunquam iis in mentem venerunt: de quo alius mihi 
locus erit plura dicendi. | 

In orthographia et dialecto. etsi ipsis quoque multa 
rectius quam antea scripta exhibui, tamen si omnia quae 
inde ab antiquissimis temporibus partim grammaticorum 
partim librariorum vel judicio perverso vel inconstantia 

"vel negligentia peccata sunt ad saniorem rationem revo- 
care suscepissem, vereor ut multorum gratiam initurus 
fuissem in eo qui adhuc est illarum quaestionum statu vi- 
rorumque doctorum de rebus plurimis dissensu. Nam etsi 
de dialecto et orthographia carminum Homericorum multa 
inde ab Aristarcho, qui hoc quoque in genere plerumque 
reetiore quam alii judicio usus est, usque ad nostra tem 
pora ab eruditissimis grammaticis docte intelligenterque 
observata sunt, multum tamen abest ut quaestiones illas 
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-universas ita pertractatas habeamus ut quid veteribus poe- 

tis placuerit, quid grammatici finxerint aut librarii modo 

consilio modo casu commiserint, clare ubique perspiciatur. 

Quo si quando perventum fuerit, de rebus multis aliter 

quam nuno fit judicandum esse apparebit cavendumque 

ne grammaticis veteribus plus quam merentur auctoritatis 

tribuatur. Qui quum saepissime inter se ipsi dissentiant 

falsarumque opinionum commenta modo probent modo 

redarguant, nobis quoque qui hodie vivimus arteque gram- 

matiea ad perfectionem multo majorem adducta utimur 

dissentire ab illis licebit ubi judicio non recto usi esse vi- 

deantur. Quam libertatem quum aliis in rebus tum in for- 

mis pronominum av et ὑμὴν mihi sumsi, quas gramma- 

tici veteres sic distinxerunt ut ἡμῖν et ὑμῖν orthotonumena, 

ἥμεν vero et ὕμεν vel, ubi syllabae alteri brevi locus esset, 

ἥμιν et μιν enclitica essent: quam doctrinam post alios 

exposuit Lehrsius in Quaestionibus Epicis p. 123. 124. 

Ego vero spreta inani subtilitate veterum magistrorum, 

quorum nonnulli eo usque perversitatis processerunt ut en- 

clitieum adeo αὐτόν comminiscerentur (Il. 12, 204. κόψε 

γάρ αὐτον ἔχοντα κατὰ στῆϑος παρὰ δειρήν). ἡμῖν et ὑμῖν 

servavi ubi metrum spondeum vel postularet vel admitte- 

ret, ὀξυτόνως vero scripsi ubi trochaei mensura opus esset, 

at ἁμίν et ouív Dorienses dixerunt, velut Il. 17, 415. 417. 

ὦ φίλοι. ov μὰν ἡμὶν ἐὐκλεὲς ἀπονέεσϑαι. — | 

πᾶσι χάνοι" τό xsv ἡμὶν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη. 

' eandemque legem in poetis scenicis, libertate illa rarius 

usis, sum secutus, de quibus dixi ad Aristoph. Av. v. 386. 

Non magis probandum quod grammatici etiam genitivis 

ἡμῶν ἡμέων et ὑμῶν ὑμέων enclisin adhiberi voluerunt 

retraecto accentu ἥμων ἤμεων et Viv ὑμεῶν uno alteroque 

loco scribendis pariterque accusativo ἥμας ὕμας vel ἡμὰς 
ὕμας pro vulgari ἡμᾶς ὑμᾶς. vel onico ἡμέας ὑμέας. quo 

epici etiam dissyllabo utuntur, velut Il. 13, 114. ἡμέας 

y! ov πως ἔστι μεϑιέμεναι πολέμοιο. Accusativi syllabae 
alterius correptae unum in tota Graecorum poesi exem- 

plum exstat, apud Homerum Odyss. 16, 372. 
Τηλεμάχῳ, μηδ᾽ ἧμας ὑπεκφύγοι" ov γὰρ ὀΐω —. 
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agnitum ab Apollonio i in libro de pronomine p. 387. τὸ » μηδ᾽ 
ἥμας ὑπεχφύγοι “ὦ Ἰώνων ἔϑει φασὶ συνεστάλϑαι κατὰ τὴν 
ἀπόλυτον σημασίαν. Qui duobus modis erravit. Nam neque 
Iones μας dixerunt, sed i in prosa pariter atque poesi una 
constanter usl sunt uy ue ἡμέας nec 81 ἡμὰς (nam sio scri- 
bendum foret) pro usitato epicis ἡμέας dixit Homerus, hoe 
propter enclisin fecit, sed literam ὃ metro incommodam 
ejecit, quemadmodum semel σφὰς pro σφέας dixit I1. 5,567. 

μή τι πάϑῃ:. μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο, 
quod imitatus est Parmenides apud Sextum Emp. p. 393. 

καί σφας ὑπέρϑυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάϊνος οὐδός. 
nisi in versu illo Homeri μας ὑπεχφύγοι ab vetere inter- 
polatore positum est pro ἀμμὲ ὑπεκφύγοι, quod fortasse 
scripserat poeta cum hiatu non minus excusabili quam Il. 
9, 442. 

οὐ γὰρ πώποτέ μ᾽ ὧδε ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν, 
et quae sunt alia plurima hujusmodi in carminibus Home- 
ricis, passim obliterata in libris vulgatis, velut Il. 8, 378. 

γηϑήσει προφανείσα ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, 
ubi Aristarchi seriptura restituenda erat προφανέντε ἀνὰ — 
cum hiatu, eo magis probanda quod numeri dualis termi- 
natio illa feminina ne usitata quidem Graecis veteribus 
fuisse videtur, de quo dixit Cobetus in Variis Lectionibus 
p. 70. et in Addendis. Ceterum quum (uc ὑπεκφύγοι 
unicum 6856 dicerem correpti accusativi exemplum, non 
me fugerat fuisse qui idem Sophoclis versui Philoct. 222. 
inferrent, unico in tot quae vel integrae supersunt vel 
quarum fragmenta habemus poetarum scenicorum fabulis 
exemplo, : 

ποίας πάτρας ἂν ὑμας ἢ γένους ποτέ — 
ubi codex Laurentianus Α. aliique nonnulli ὑμᾶς violato 
metro, ceteri ποίας πάτρας ὑμᾶς ἂν ἢ γένους ποτέ, salvo 
quidem metro, sed ter repetita terminatione «wc, quam fa- 

. eillime vitari posse non credo fugisse Sophoclem et ne 
Trielinium quidem fugit, qui quum ipse quoque in libro 
Suo scriptum vidisset ποίας πάτρας ἂν ὑμᾶς ἢ γένους ποτέ, 
transposito ὑμᾶς scripsit 

ποίας πάτρας ἂν ἢ γένους ὑμᾶς ποτέ. 
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Verum haee quoque parum subtilis correctio est. Nam et 

ὑμᾶς longius quam opus erat ab initio sententiae remo- 

tum est nec quidquam caussae erat cur versum in tres 

partes aequales divisum faceret poeta 
ποίας πάτρας | «v ἢ γένους | ὑμᾶς ποτέ, 

quum in promptu esset numeris multo elegantioribus 

scribere 
, Ἂ € -» , ^i ) , 

ποίας αν ὑμᾶς πατρίδος ἡ γένους ποτὲ; 
αὐ in Antigonae v. 569. non scripsit quod in libris legitur, 

etiam sono ingrato, 
ἀρώσιμοι | γὰρ χἀτέρων | εἰσὶν γύαι, 

sed quod ego restitui, 
ἀρώσιμοι γάρ εἰσι yeríoov γύαι. 

Nomen autem πατρίδος eadem in sede trimetri tribus aliis 

in locis collocavit, Oed. R. 641. 825. Oed. Col. 428. 

ἢ γῆς ἀπῶσαι πατρίδος , ἢ κτεῖναι λαβών. 
μηδ᾽ ἐμβατεύειν πατρίδος, ἢ γάμοις με δεῖ. 
οὕτως ἀτίμως πατρίδος ἐξωϑούμενον. | 

Hoe igitur Philoctetae quoque versui restituendum est 

nec mirandum zaergídoc, quum aut post ποίας trajectum in 

textu aut suppletum in margine esset, in formam iambi- 

cam πάτρας esse mutatum, quae duo nomina etiam alibi 

interdum permutata ab librariis sunt. Aliud correpti pro- 

nominis ὑμᾶς exemplum olim lectum apud 'lTheognidem 

1104. 
καὶ Σμύρνην. πάντως, Κύρνε, καὶ ὕμμας ὀλεῖ, 

in aliis libris ὑμᾶς scriptum, nunc rectae cessit scripturae 
ex codice vetustissimo restitutae vu. ἀπολεῖ. Orpheo de- 
nique in Argonauticis 819., eui barbarum istud ὕμμας 
Schneiderus intulit pro eo quod in libris est, 

φράζετον οἴτινες ἐστὲ. τί δὲ χρέος ὑμᾶς ἴχκανει 
ἔκ ποϑεν ἐλδομένοισι etc. 

neque vue; nec cum Gesnero ὕμμιεν restituendum, sed 
ὑμὶν, inter quas formas etiam apud Homerum libri ita va- 
riant ut facile appareat nee grammaticos nec librarios 
cognitum habuisse quibus legibus formarum pronominis 
.Aeolicarum vsus in poesi epica regatur. Quamobrem ope- 
rae pretium erit de his quoque breviter dici. Earum prima 
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est ἄμμες et ὕμμες, qua poetae epici interdum — neque 
enim frequentia sunt exempla — usi sunt ubi metrum for- 
mam vulgarem ἡμεῖς et υμεῖς excluderet, velut ἄμμες 
apud Hom. Il. 21, 432. 

τῷ κεν δὴ sepa ἄμμες ἐπαυσάμεϑα πτολέμοιο. 
Od. 9, 802. 

: αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεϑ'᾽ αἰπὺν ὄλεϑρον. 
et ib. 321. 22, 55. Hesiod. Sc. Herc. 87., nusquam apud 
Apollonium; et ὕμμες II. 1, 214. 

ἀλλὰ πίϑεσϑε καὶ ὕμμες. ἐπεὶ πείϑεσϑαι ἄμεινον. 
et ib. 335. 23, 469. Od. 21, 231., nusquam apud Hesio- 
dum, semel apud Apollonium 4, 195., frustra illatum 
Homero in fine versuum Il. 14, 481. 94. 242., sed relin- - 
quendum Luciano Sympos. c. 41. 

ἄμμες δ᾽ αὖθ᾽ υμῖν τοῦτον ϑαλαμήϊον ὕμνον —, 
qui verae rationis, ut videtur, ignarus ἄμμες non alia de 
CAussa , Seripsit quam quod magis poeticum esse crederet 
quam ἡμεῖς, Secunda forma est ἄμμε et ὕμμε pro ἡμᾶς et 
ὑμᾶς (vel ἡμέας ὑμέας) posita postulante metro ab Homero 
locis prope viginti, velut Il. 1, 59. | 

"Argsí(Ón, νῦν ἄμμε παλιμπλανχϑένεῦθ ὁ ὀΐω — 
23, 412. 

ἔσσεται. αὐτίκα δ᾽ ὕμμε κατακτενεῖ ὀξέϊ χαλκῷ 
et cum elisione IL 11,84 

: qoyov ἐγὼ E AES κελεύων ὕμμ cw ἕπεσϑαι. 
apud Theognidem 1273. 

ἄμμε δ᾽ ἀνέψυξας μικρὸν χρόνον etc. 
οἱ Unus 1104, de quo loco supra dicebam. "T'ertia forma est 
dativi ἄμμι et VMUL, ab Homero circiter triginta in locis, 
ab Hesiodo semel, ab Apollonio aliisque non raro usurpata 
ubi metrum neque ἡμῖν ὑμῖν neque quív vuív ferebat, ve- 
lut Il. 1, 384. 

Mi ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν. ἄμμι δὲ μάντις —, 
θ, 77. 

Αἰνεία τε καὶ Ἕκτορ, ἐπεὶ πόνος ὕμμι μάλιστα — 
et cum elisione, velut Il. 7, 76. 

ὧδε δὲ MU OdOu ak; Ζεὺς δ᾽ cup ἐπιμάρτυρος ἔστω , 
10, 551. 
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ἀλλά τιν ὕμμ᾽ ὀΐω δόμεναι ϑεὸν ἀντιάσαντα. 

Et haec quidem omnia nihil dubitationis habent. "lanto 

magis suspecta sunt ἄμμεν et ὕμμεν. quae paucis in locis 
Homeri et passim apud alios reperiuntur, etsi non erat cur 

poetae epicei, quum saepissime pv et vpív dicerent ubi 
trochaeo opus esset, paucis quibusdam in locis ad Aeolica 

illa ἄμμιν et ὕμμιν sine ulla ratione confugerent, aut, quod 
ineptius etiam est, ἄμμεν et vppuv scriberent ubi syllaba 
altera correpta ne opus quidem esset, sed metrum vulga- 

rem ferret formam ἡμῖν et ὑμῖν, velut Il. 10, 70. 
ἀλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώμεϑα᾽ ὧδέ που ἄμμιν --- 

et 380. 
τῶν X ὕμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα; 

18, 379. 
"Apysoc ἐξαγαγόντες ὀπυιέμεν " ei κε σὺν ἄμμιν —, 

. Od. 11, 340. 
οὕτω χρηΐζοντι κολούετε" πολλὰ γὰρ ὕμμιν —. 

Itaque magna suspicio est omnia haec formarum ἄμμιν et 

ὕμμιν apud epicos exempla librariorum deberi erroribus, 

quos formarum ἄμμι et ὕμμι similitudo induxisset, quem- 

admodum apud Herodotum non raro ἡμέες ὑμέες pro ἡμεῖς 

ὑμεῖς scripserunt formis solutis genitivi et accusativi ἡμέων 

ὑμέων et ὑμέας ὑμέας decepti, de quo errore dixi in Com- 

mentatione de dialeeto Herodoti p. XX. Librorum autem 

quam exigua in hac quoque re auctoritas sit, ipse eorum 

dissensus ostendit, velut in Il. 24, 33. ubi unus tantum 

codex ὕμμιν in fine versus, ceteri omnes ὑμῖν vel ὕμιν vel 

μιν, aut Od. 1, 376. 4, 94. 415. 11, 340. 20, 367. ubi 

quum in editionibus veteribus ὕμμιν vel ante consonantem 

vel in fine versus legeretur, nunc ὑμῖν ex codice Har- 
leiano aliisve libris restitutum, excepto versu Od. 11, 340. 

quem supra apposui, ubi ὕμμεν in fine versus relinquendi 

editoribus eadem videtur caussa fuisse quae inferendi libra- 

riis fuit, quod praecessisset v. 336. 
Φαίηκες, πῶς ὕμμιν ἀνὴρ ὅδε φαίνεται εἶναι. 

"ubi ὑμὲν scribendum ut paullo post v. 344. ἡμὶν pro ὕμμιν 

. ex Eustathio restitutum, Ad eandem normam ceteri quo- 
que loei Homeri sunt corrigendi ubi nunc ἄμμεν scribitur 
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vel pro ἡμῖν (Il. 18, 379.) vel pro ἡμίν (Il. 14, 85. Od. 12, 
2795. ) οὐ ὔμμιν pro ὑμίν Il. 4, 249. | 

ὄφρα ἴδητ᾽ αἴ x ὕμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων. 
(ubi var. lect. αἴ x ὕμμιν, i 6. αἴ 4' ὑμὶν, ut τῶν χ᾽ 
ὑμμῦν pro τῶν xX ὕμμιν in loco supra allato Il. 10, 380.) 
18, 95. ὕμμιν ἔγωγε. Od. 2, 320. ὕμμιν ἐείσατο. Od. i5, 
506. ὕμμιν δδοιπόριον. Apud Hesiodum nulla harum forma- 
rum exempla reperiuntur, apud Theognidem unum 418. 

χρυσὸς, ὑπερτερίης δ᾽ ἄμμιν ἔνεστι λόγος. 
quod ἡμὲν scribendum, ut sine ullo librorum dissensu le- 
gitur v. 239. 

οὐδὲν ἐπιπρέπει ἡ ἡμὶν cr ἀνδράσι σωξομένοισι , 
nisi quod ἡμῖν περισπωμένως scriptum in codicibus. Apud 
Apollonium ὕμμεν ubi trochaeo opus est octies legitur, co 
dice Mediceo plerumque ὕμμιν  praebente, semel etiam d 
ὑμῖν. quod ὑμὶν ex nostra ratione scribendum, 9, 914. 

ἀλλὰ τί μύϑων ἦδος; ἃ n ἐν ποσὶν ὑμὶν ἀρώρεῦ. 
ubi apographum Guelferb. ὕμμιν posuit. Omittimus recen- 
tiores poetas epicos, qui si cui non solum ἡ ἡμίν et ὑμέν, quod 
saepius reperitur, sed etiam ἄμμεν et ὕμμεν dixisse videan- 
tur, eodem modo errasse videbuntur quo apud Homerum 
errarunt librarii, quum non quaesivissent quid discriminis 
inter usum forinarüri ἄμμε ὕμμε. ἄμμε ὕμμε et ἄμμιν ὕμ- 
μὲν intercederet. Vera ratio haud dubie tragicis poetis 
perspecta fuit, qui quum saepius correpto ἡμίν vel vutv 
opus haberent, tamen nusquam ἄμμιν et ὕμμιν dixerunt, 
licet ἄμμε ὕμμι et ἄμμε ὕμμε epicorum. exemplo interdum 
admitterent, ut ex duobus Aeschyli unoque Sophoclis loco 

. colligi potest. Nam ἄμμε in metro dochmiaco dixit Ae- 
schylus Sept. 156. 

τί πόλις ἄμμι πάσχει; τί γενήσεται; 
(ubi apographa multa ἄμμιν), ὕμμε idem in trimetro Eum. 

βουλῇ πιφαύσκω δ᾽ ὕμμ᾽ ἐπισπέσϑαι πατρός. 
et in versu Glyconeo Sophocles Antig. 846, 

ξυμμάρτυρας vu. ἐπικτῶμαι. 
Aestimari vel ex paucis his observationibus poterit 

quam multa grammatici veteres accuratius pervestiganda 
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reliquerint in omni hoe quaestionum genere, in quo fieri 

non poterat quin saepe ab vero aberrarent, quum neque 

in codicum auctoritatem ea qua hodie ab critieis fieri solet 
ratione inquirere solerent et leves non raro opiniones secuti 
multa pro concessis sumerent quae non erant a quoquam 
demonstrata. Cujusmodi est quod Aristarchus, si fides 
habenda toties repetito illi in scholiis 44o/oregyoc Texas, 
augmenti omissionem Ionicae esse dialecti credidit, quae 
neque lonieae neque ullius alius dialecti, sed sermonis 
poetiei propria est, etsi, pro diversis poesis metrorumque 
generibus, legibus adstricta modo severioribus modo libe- 
rioribus, accuratius et probabilius quam adhue faetum vidi- 
mus definiendis: quas magnopere vereor ut aut Aristarchus, 
etiamsi de locis singulis passim recte judieaverit, aut quis- 
quam ceterorum grammaticorum exploratas habuerit. Fuit 
enim et adhue est haec quaestio, si qua alia, impedita in- 
eredibili et inconstantia et negligentia librariorum, quorum 
in erroribus religiose propagandis casus interdum lusit mi 
rabiliter. Sic, ut hoc exemplo utar, uno in loco Homeri 
ΤΙ. 3, 447. in libris omnibus ἡ δὰ καὶ ἄρχε λέχοσδε κιών; non 
ἤρχε, quod Heynius restituit, scriptum est, licet nulla ex- 
cogitari ratio possit cur hoc uno in loco ἄρχε sine augmento 
scribatur, quum plus quam centum aliis in versibus Ho- 
meri plurimisque aliorum poetarum locis qox ἤρχον ἐξῆρχε 
ἐξήρχετο et reliqua cum augmento scribantur. 

Aliud idque latissime patens genus errorum, quod 
ipsum quoque, ut in scholiastarum annotationibus videre 
licet, saepissime fraudi fuit grammaticis, ex scriptura an- 
tiqua originem duxit, quae continua fuit vocabulis nec 
divisis neque accentibus notatis vocalibusque longis H et 
42, et diphthongo OTT per breves E et O expressis: ad quos 
errores quum prava accederet librariorum consuetudo an- 
tiquioribus vocabulorum formis recentiores, exquisitioribus 
vulgares substituendi, ingens orta est vanissimorum com- 
mentorum seges de formis vocabulorum, de crasi et syn- 
ecphonesi et de mensura versuum: quorum non pauca, 

. quae rejici debebant, editores bona fide acceperunt. Cu. 
jusmodi est quod particula epica ixsuj, antiquitus EIIEIE 
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Scripta, nune ἐπεὶ ἡ scribi solet, etsi vera rei ratio satis 
manifesta est. Partieulae enim ἐπεί poetae epici tribus usi 
sunt formis prout metro commodum esset, iambica ἐπεί, 
bacchiaca ἐπειδή, anapaestica ἐπειή: nam media hujus 
formae syllaba nusquam non corripitur. Est autem hoc 
ἐπειή nihil aliud quam ἐπεί cum litera ἢ paragogica, ut τέη 
(sive quae Attica esse scriptura perhibetur, sed haud du- 
bie Graecis fere omnibus communis pronuntiatio fuit, zr) 
pro τί et ὁτιή pro ὅτε dieta sunt. Grammatieis vero, quo- 
rum opiniones collegit Lehrsius in Quaestion. Epicis p. 
62 seqq., haec divisim scribere placuit ἐπεὶ ἦ, ví 4$], ὅτι 
j|, ita αἱ ἡ in ἐπεὶ ἦ conjunctio sit διαβεβαιωτική. Quod 
duabus de caussis falsum est. Nam neque 7), quod in prin- 
cipio sententiae graviter affirmantis poni solet, locum ha. 
bet in sententia ex particula qualis ἐπεί est pendente, et, 
ut habere possit, tamen plus uno in loco πάϑος orationi 
adderet ineptum. Nihilominus recentiores editores fidem 
habuerunt grammaticis et ἐπεὶ ἡ illud Homero, ex quo 
ego rursus expuli, aliisque epicis intulerunt. Aliae opinio- 
nes non paucae ne grammaticorum quidem auctoritate ni- 
tuntur, sed solis debentur librariorum erroribus. Sic Od. 7, 
261. et 14, 287. in libris omnibus scriptum ἀλλ᾽ ὅτε δὴ 0y- 
δοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθεν. ubi ὄγδοον contractione 
inaudita ut ὄγδουν pronuntiari volunt editores, quod ho- 
dierno alicui versificatori alterius formae ὀγδόατος vel 
ignaro vel immemori excidere possit, veteri vero poetae 
Graeco non potuit in mentem venire, qui scripserat quod 
ego utroque loco restitui, : eie 

ἀλλ ore δὴ ὀγδοατὸν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος qA9ev, 
eadem synizesi qua Od. 15, 477. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς ϑῆκε Κρονίων, 
οὐ δὴ ̓ ἀντιμάχοιο, δὴ ἀντίβιον. δὴ ἀφνειότατος Il. 11, 188. 
386. 20, 220. et quae sunt similes literarum $e, mà, $0 
synizeses, partim duriores quam illud δὴ ὀγδόατον. velut 
ἢ ὁτὲ duabus syllabis pronuntiandum apud Pindarum 
Isthm. 7, 11. et 12. 

Interpunetionem, qua Wolfius priorum temporum con- 
suetudinem seeutus nimis crebra usus erat, etsi in uni- 
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versum iis accommodavi rationibus quae hodie a plerisque 
omnibus probari solent, multa tamen hoc quoque in ge- 
nere subtilius tractanda restant, quorum ut plurima levis 
aut nullius momenti sint, alia tamen non pauca sensum 
verborum sententiarumque conformationem afficiunt, quod 
correcta vulgari locorum complurium interpunctione osten- 
dit Joannes Classenus in commentatione egregia (,, B e- 
obachtungen über den Homerischen Sprachge- 
brauch*''*) Francofurti ad Moenum edita a. 1854., eujus 
pars secunda, in qua de participiis agitur Homericis cum 
substantivis, adjectivis et adverbiis in unum vocabulum 
coalescere vel jure vel injuria creditis, nuperrime prodiit. 
Inter veteres grammaticos Nieanorem Seleucensem pluri- 
mum operae in interpunctione ad certas leges revocanda 
posuisse constat: cujus doctrina, quam ipse non solum 
Homero, sed etiam Callimachi carminibus applicuit, ne 
eui nimia subtilitate laborare videatur, cogitandum vete- 
res, quum scriptura continua uterentur, alio quam nos ho- 
die interpunctionis genere opus habuisse. Ceterum ne 
nune quidem inutilis est habenda Nicanoris opera, qui 
interpunetionibus suis sensum et structuram verborum non 
raro optime explanavit, quod pluribus exemplis, ad quae 

. editores non attenderant, Classenus ostendit. 
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I. 

logatur ab initio Musa ut cantum praecipiat de cladibus ad 
llium Achillis iram eonsequutis (1—7). Venit in concionem Achi- 
vorum Chryses, sacerdos Apollinis, filiam suam redempturus bello 
nuper captam et honoris caussa datam Agamemnoni (B — 21). 
lllo cum ignominia repulso funestam luem Apollo per exercitum 
spargit (22—52). Habet concionem Achilles ob placandum deum, 
in qua Calchas vates calamitate eos levatum iri reducenda Chry- 
seide censet, auctore imprimis Achille (53 — 129). Ita irritatus 
Agamemno airocia iurgia nectit cum Achille, et Chrysae quidem 
filiam reddere non reeusat, sed illi, quod praemium virtutis re- 
tulerat, Briseidem eripit, quamvis obnitente Nestore (130—311 et 
918 — 347). Hae incensus iniuria statuit acer iuvenis se cum 
Myrmidonibus a belli societate seiungere: quod propositum a 
matre eius Tethide confirmatur, quae et supplicanti ultionem pro- 
mittit (548 — 427). Interea publice lustratur exercitus et sacra 
fiunt Apollini (312 —317): tum Chryseis domum reducitur una 
cum hostiis piacularibus, quibus mactatis scelus expiatur (428— 
487).  Thetidi iam Olympum adeunti Iuppiter occulte annuit, 
vietores in proeliis fore Troianos, donec Achilli ab Achivis sa- 
tisfactum fuerit (488 — 533). Iunonem, infestam Troianis, pun- 
gunt haec clandestina consilia; inde rixatur cum Iove super coe- 
nam (584 — 567). Ea re contristatur omnis consessus deorum, 
quos tandem ad hilaritatem revocat Vuleanus (568—611). 

It. 
Iuppiter, illatam Achilli iniuriam ulturus, speciem nocturnam 

mitüit ad Agamemnonem, quae eum ad committendum proelium 
spe vietoriae incitet (1—40). Sub lucem Agamemno rem et im- 
petum suum aperit primoribus Achivorum; mox concionem habet 

Ilias. b 

e 



XVIII SUMMARIA. 

universorum (41— 100). Placuerat ei, ad tentandam populi fidem, 
cui diffidebat, consilium repetendae patriae simulare: eo audito, 
statim multitudo bello fessa tumultuari et navigationem parare 
coepit (101— 154). Seditionem de compacto et Minervae monitu 
eomprimit Ulysses, ad singulos precibus, minis, opprobriis usus 
ita ut concionem restituat (155—210). "'hersiten, turpem et ma- 
ledieum hominem, qui discessum urgere non desinit, gravius ca- 
stigat ad terrorem ceterorum (211—277). Sie cohibitum vulgus 
flectitur tandem compositis ad persuadendum orationibus Ulyssis 
ac Nestoris, qui et vetera promissa expetunt, et ostentis utuntur 
ad spem Ilii cito expugnandi: Agamemno autem indicit proelium, 
et ardore pugnandi omnium animos implet (278—393). Iam ar- 
matur exereitus; primores apud Agamemnonem, maetata maiore 
hostia, epulantur; ceteri passim per tentoria cibum sumunt sacra- 
que faciunt, et a suis quaeque natio ducibus instrueta in aciem 
prodeunt (394— 484). Inseritur hoc loco aceurata enumeratio na- 
vium, populorum, ducum, qui Agamemnonem ad bellum Troia- 
num sequuti erant (485—785). Item Troiani, comperto quid mi- 
nentur Achivi, duse Hectore in campum egrediuntur et ipsi et 
Socii, quorum brevior recensus adiicitur (786—877). 

ΠῚ, 
Primo concursu proelii Paris seu Alexander fortissimum quem- 

que Áchivorum ad pugnam provocat; sed ut Menelaum conspexit 
de curru suo desilientem, abiecto animo refugit (1—37). Paulle . 

post idem, Hectoris voce correptus, offert se certamini singulari 
cum Menelao de summa belli ineundo; qua conditione accepta 
poscit Menelaus ut sponsio interponatur, praesente Priamo san- 
eienda (38— 110). Igitur arma deponunt exercitus; sacrificia ab 
utraque parte parantur: interim Helena ex turri Priamo et senio- 
ribus Troianis demonstrat duces Achivorum in campo subiacente 
(111—244). Vocatus supervenit Priamus, comite Antenore, foe- 
dusque ictum antiquo ritu hisce legibus, ut, uter alterum vicisset, 

Helenam eiusque opes haberet, Troiani autem inferiores Achivis 

gravem multam penderent (245 — 301). Post Priami discessum 

arma capiunt Menelaus et Paris, et in spatium certamini dimen- 

sum procedunt: at superatum Paridem clam surripit Venus et 

incolumem in ipsius eubiculum asportat (302— 382). In eundem 

locum adducit illa Helenam, quae primum reluetans novo marito 

ignaviam exprobrat, mox tamen eum in gratiam recipit (3838 — 

448). Ita praemiis deae fruentem adversarium frustra quaerit 

Menelaus, dum Agamemno publice repetit paetum pretium victo- 

riae (440—461). Iv 

Quum ex foedere Helena Achivis reddenda infestaeque acies 

üivimendae essent superato Paride, luno in concilio deorum in- 
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dignabunda ita non expleri odium suum in Troianos, Iovi extor- 

quet ut ipsi concedat llii excidium (1—49). Minerva, ipsa quo- 

que Troianis inimica, Iunonis hortatu ad terram missa, persuadet 

Pandaro Lycio ut iacta in Menelaum sagitta pactionem conturbet 

ac novam bellandi caussam serat (50 — 104): at non letali vul- 

nere percussum Menelaum arcessitus medicus curat Machao (105 

- 919). Interea rursus armati ad pugnandum se referunt Troia- 

ni, dum Agamemno catervas Achivorum obit, nonnullorum, ut 

Idomenei, Aiaeum, Nestoris, qui iam in procinetu stabant, alacri- 

tatem laudans, aliorum, ut Menesthei, Ulyssis, Diomedis, qui re- 

centem impetum nondum senserant, cunctationem reprehendens 

(220— 421). Quo facto proelium instauratur, in quo Troianis 

-Mars et Apollo, Achivis praeter alia numina Minerva animos ad- 

dit; eaedesque fiunt mutuae (422— 544). 

Y. 
Stragem Troianorum continuant Achivi; ante omnes insignis 

Diomedes, Minervae, Martem ab acie seducentis, praesidio fero- 

cissimus (1 — 94). Sed ipse a Pandaro vulneratus etiam vehe- 

meníius saevit in hostes (95 — 166): Pandarum, antea peditem, 

nune ex Àeneae eurru pugnantem, interficit (167—296); Aeneam, 

amiel corpus tegentem, saxo sauciat (297—310); Veneri, filium 

ex pugna efferenti, plagam in manu infligit (311—351). Venus 

ab Íride educta curru Martis revehitur ad Olympum, ubi eam 

mater Dione sinu fovet, alii dii leniter irrident (352—431). Ae- 

neam, a Venere destitutum , Diomedis furori eripit Apollo et in 

arce Troiana recreandum eurat, simul Martem in aciem revocat 

(432—460). Mars ad rem fortiter gerendam hortatur Troianos, 
quibus statim Aeneas integer subvenit (461—518). Nec egnius 

pugnant Achivi, caedunturque ex utrisque multi, in his Tlepole- 

mus ab Sarpedone; tandem pelluntur paullatim Achivi (519— . 

710). His ita laborantibus ex Olympo opitulatum veniunt Iuno 

et Minerva (711—777): aec voce Iunonis denuo incenditur turba, 
Miuervae autem monitu et ductu Diomedes ipsum Martem vulne- 
rat (778—863), qui ex campo repente ad Olympum redit, ibique 
sanatur, sequentibus etiam deabus (864—900). 

VI. 
Troianorum acie in fugam inclinante Helenus vates Hectorem 

hortatur ut publicam obsecrationem Minervae in arce habendam 
indieat (1 — 101). Ergo is, celeriter restituto proelio, pergit in 
urbem: in eo proelio Diomedes et Glaucus, dux Lyciorum, ad 
certamen progressi, priusquam manus consererent, paterna inter 
se hospitia recordati, facta armorum permutatione, dextras iun- 
gunt (102 — 236). Hecuba et ceterae matronae, de Hectoris et 
procerum Troianorum consilio, peplum in aedem Minervae infe- 

b* 
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runt, votaque pro salute patriae nuncupant (287—311). Interim Hector domi desidentem Paridem obiurgando in nciem reducit (312—368) : uxorem Andromachen, in aedibus suis frustra quae- sitam, tandem urbe egrediens ad portam Seaeam una cum puero Astyanacte obviam habet atque ultimum alloquitur (369 — 502). Mox fratrem in via armatus consequitur Paris (503—529). 

VII. 
Achivos, aequis adhuc seu prosperis armis certantes, urgent Hector et Paris in proelium reversi (1—16): quod ut tandem di- rimatur, de Minervae et Apollinis consilio, Helenique suasu, for- tissimus quisque ab Hectore ad pugnam singularem provocatur (17 —91). Menelaum, qui se alacrem ostendit, ceteris cunctan- tibus, deterret Agamemno (92—122); mox, a Nestore instigati, surgunt ad dimicandum novem heroés ; €x quibus sortis eventus designat Aiacem Telamonium (123—205). Congrediuntur Hector et Aiax, acriterque depugnant, donec sub noctem, viribus pares, datis invicem muneribus, discedunt (206—312). In epulis publi cis Nestor censet corpora caesorum sepelienda et castra munien- da: in Troianorum concione Antenori, pacis et Helenae cum opi- bus restituendae auctori, respondet Paris, nihil se praeter opes. Sed eas propriis adiectis, redditurum (913—364). Illud respon- sum altero die Priamus ad Achivos perferri, atque, ut Troiano- Tum quoque corpora erementur, inducias iniri iubet (365—420). Post haec sepulturam curant utrique suorum, simul Achivi nava- lia sua muro fossaque cingunt; quae opera Neptunus inter deos non sine indignatione miratur (421— 464). | Coenam nox sequi- tur minax tonitribus (465—482). 

VIII. 
Deos ad concilium vocatos vetat Iuppiter neutri populo in àcie adesse, curruque vehitur ad Idam (1—52). Inde prospicit mane dubia victoria pugnantes exercitus, deinde fortunis eorum fatali lance pensitatis, deiectisque. fulminibus, exitia Achivis por- tendit (53 — 77). lis usque ad munimenta compulsis adiutorem Neptunum Iuno frustra expetit; mox inclamando animos reddit Agamemno, et propitium Iovem ostentum significat (78 — 250). Iam Achivi, aliquamdiu superiores, novo impetu repellunt Troia- n08, quorum multos sagittis configit Teucer, vicissim ab Hectore vulneratus (251—334). Rursus in fugam vertuntur Achivi, quum Iuno et Minerva auxilii ferendi caussa Troiam proficisci parant; Sed conspectas statim ex monte Iuppiter per lrin reiicit (335— 437). Ipse ad Olympum reversus contumáces deas acri obiurga- tione incessit, Achivis etiam maiores clades in crastinum diem minatur (438 —484). Finita ob noctem dimicatione habitaque con- cione Troiani victores in ipso proelii loco excubias 9bsidionis in- 
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 stituunt, atque, ut insidias hostibus aut navigationem praecludant, 

erebros per urbem campumque ignes accendunt (485 — 565). 

ΙΧ, 
Apud Achivos et praeterito discrimine perculsos et instante 

conterritos clam ab Agamemnone proceres eonvocantur, quibus 

rex consilium fugae et properandae per noctem navigationis in- 

dieit (1 — 28). A turpi iucepto dehortantur eum Diomedes 80 

Nestor (29—78).  Excubiae locantur pro munimentis castrorum, 

in Agamemnonis tentorio coena paratur proceribus, post coenam 

sollicite agitur de Achille placando et ad exercitum reducendo 

(79 --- 113). Ipse Agamemno illi, si iracundiam suam publicae 

necessitati remiserit, et intactam Briseidem et eximia dona pro- 

mittit (114 — 161). His eum conditionibus mittuntur viri a Ne- 

store delecti, Phoenix, quem Achilli pater rectorem iuventae ad- 

diderat, Aiax maior, Ulysses, duo caduceatores (162—184). Le- 

gatos amice excipit Achilles, sed eorum quamvis accuratas, gra- 

ves, blandas orationes et omnia Agamemnonis promissa adsper- 

natur; praeterea Phoenicem apud se retinet, cum eoque in patriam 

propediem se rediturum minatur (185—668). Ita postquam irri- 

tam legationem renuneiarunt Aiax et Ulysses, graviter afflictos 

principes confirmat Diomedes, et ad pertinaciam pugnandi horta- 

tur (669—713). 
X. 

Agamemno insomnis cum fratre Menelao lectis evocant Ne- 

storem et alios principum, cum iisque excubias ad fossam obeunt 

(1— 193). Consilio ibi ut in trepidis rebus habito mittunt spe- 

eulatores in castra Troiana Diomedem atque Ulyssem (194 — 

971). His aliquantum progressis praepes avis prosperum augu- 

rium affert (272 — 298). Eodem tempore Achivorum consilia 

exploratum prodierat Troianus quidam, Dolo, Hectoris promissis 

incitatus, quem ad navalia quum maxime tendentem illi compre- 

hendunt (299 — 381). Hie quum vitam sibi deprecatus omnem 

sitam eastrorum et ubi Rhesus, rex Thracum, tenderet indicavit, 

proditor ἃ Diomede occiditur (382—464). Iam pergunt ad cubi- 

lia Rhesi, quem modo subvenisse cum insignibus equis audierant, 

et ipsum quidem cum duodecim sociis obtruncat Diomedes, equos 

avertit Ulysses (465 — 503). Heroés a Minerva moniti ne spe 

plura praedandi diutius morentur, dum Apollo Thraces et Troia - 

nos excitat, salvi ad suos revertuntur (504—579). 

XI. 
Instructus splendidis armis Agamemno mane copias suas in 

aciem educit, simul Hector et alii principes Troianorum (1—66;. 

Insolita virtute Agamemnonis, quae et incognitam turbam inflam- 
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mat, Troiani commoventur, magna elade accepta (67—162). He- ctor ipse ad urbis usque moenia repulsus lovis iussu impetum furentis adversarii declinat, donec ille saucius proelio egreditur (163 — 283). Quo facto Hector ad pugnandum redit et novum ardorem iniicit suis (284$— 309).  Aciem inclinatam restituunt 
Diomedes, Ulysses, Aiax: sed Diomedes a Paride vulneratus cito 
ad naves revehitur (310—400); item Ulysses vulneratus a Soco, 
atque eo transfixo a Troianis circumventus , ope Menelai et Aia- cis dimicationi eripitur (401 — 488); mox Paridis sagittis vulne- - rantur Machao et Eurypylus (489 — 596). "Machaonem Nestoris 
curru praetervehentem conspicatus Achilles Patroclum mittit prae- sentia eogniturum (597 — 617). Is ubi Machaonem agnovit, a 
Nestore miserrimam fortunam proelii edocetur rogaturque ut vel 
Achillem ad auxilium Achivis ferendum imploret, vel ipse Achil- 
lis arma indutus hostes terreat (618—803). In reditu Patroclus 
Eurypylum ex vulnere aegrum offendit eique in tentorium delatc 
medetur (804—848). 

| XII. 
Achivi intra murum compulsi (invisum diis opus, ab iisque 

statim post ipsam urbem deletum) Troianos iam navibus immi- 
nentes vident, iam fossam transgressuros (1— 59). Rei diffücul- 
tate primum attoniti mox Polydamantis monitu de curribus de- . 
scendunt et in quinque catervas divisi incurrunt (60—107). Asius 
unam portarum ex curru aggredi ausus a duobus Lapithis cum 
magna clade suorum reiicitur (108 — 194). Infausti augurii in- 
terpretatio ἃ Polydamante facta Hectorem non deterret a perse- 
quendis hostibus (195 — 250). Hi etsi procelloso vento impediti 
munimenta sua acriter defendunt, imprimis duo Aiaces (251 — 
289). Alia parte Sarpedon et Glaucus irruunt, quibus se opponit 
Menestheus ab eoque arcessiti Aiax maior et Teucer (290—377). 
Sarpedonis socius Epicles ab Aiace, Glaucus ἃ Teuero sauciatur; 
tandem a Sarpedone pinna muri revellitur (378—399).  Lycios 
murum perrupturos etiam nunc fortiter arcent Achivi; Hector au- 
tem portam ingesto saxo discutit suisque viam ad naves aperit 
(400—471). 

XIII. 
- Troiani passim superato muro caedunt Achivos, quum Ne- 

ptunus miseratione commotus clam Iove tuendis navibus auxiliator 
accedit (1—42): qui primum duos Aiaces, tum ceteros principes, 
humana specie indutus ad obsistendi pertinaciam cohortatur (43 
—124). Igitur Aiaces et alii Hectorem in media acie ab excidio 
navium arcent (125—205); mox Idomeneus a Neptuno in arma 
instigatus, assumpto Merione, ad sinistram afflictis succurrit (206 
—429). Exinde atrox proelium conseritur, in quo Troianis Iup- 
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piter, Aehivis Neptunus favet, inter Achivos Idomenei imprimu- 

virtus spectatur (330—362). 1s Othryoneum, Asium, Aleathoum 

"interficit; idemque cum Merione, Antilocho, Menelao, adversus 

Aeneam, Deiphobum, Helenum, Paridem prospere dimicat (363 
. —612). Etiam Hectorem medio quem dudum tenuit loco sic ur- 

gent Aiaces et aliae catervae, ut gradum iam referant Troiani: 

sed Polydamantis consilio firmatus Hector repente collectos in ho- 

stem ducit (673 —808). Novam pugnam ciet Aiax et ingenti 
uirimque clamore certatur (809—897). 

XIV. 
Clamoribus pugnae exterritus Nestor egreditur tabernacule 

- suo, in quo adhue Machaonem recreabat, ut quo res loco sit ex- 

ploret (1— 26). Obviam ei veniunt ex vulneribus aegri Aga- 

memno Ulysses et Diomedes, eadem de caussa progressi; quorum 

primus de belli exitu pridem anxius nunc vallum prorutum videns 

rursus fugam meditatur (27—81). Hoc consilium improbat Ulys- 

ses, Diomedes autem persuadet omnibus ut in proelium redeant 

suosque praesentia certe atque hortatu adiuvent: simul euntem 

Agamemnonem solatur ei exercitum confirmat Neptunus (82 — 

159). Interea Iuno, ut Achivorum laborem sublevet, ornat pa- 

ratque se ad Iovem in Ida uxoriis illecebris deleniendum; quam 

ob rem a Venere cestum mutuatur, et ex Lemno arcessit Somnum, 

qui deum in soporem cBmmittat (153 — 351). Huic tempori in- 

sidiatus Somno auctore Neptunus fortunam Achivorum promptius 

auxiliando restituit (359 — 401). Hector ab Aiace ictu lapidis 

pereussus defleit animo atque a sociis suis asportatur curaturque 

402 — 439). Iam renovatis animis pugnantes Achivi Troianos 

—& navibus avertunt Áiace imprimis minore fugatos persequente 

(440 — 592). 
XV. 

Iuppiter experrectus pelli videt Troianos Achivis opem ferente 
Neptuno (1—11). Itaque aspere increpitae Iunoni imperat ut ex 
Olympo advocet Írim et Apollinem; his se ministris usurum ad 
Troianas vires restituendas, simul omnem fatorum seriem usque 
ad excidium urbis praedicit (12— 77). Ex Iunone in deorum se- 
dem reversa Mars audit de caede filii sui Ascalaphi et statim ad 
ultionem exardescit; furorem eius reprimit Minerva (78— 142). 
Apollo et Iris deveniunt ad Iovem, cuius missu haec Neptunum 
minaciter conterritum quamvis reluctantem cogit ut bello desistat 
(148 —219); Apollo sanatum Hectorem erigit eoque in pugnam 
redueto fortunam Troianorum instaurat (220—280). Hector for- 
tissimos Achivorum adortus, imbellibus ad naves degressis, par- 
tm trueidat, partim in fugam vcrtit, praeeunte deo, qui com- 
mota aegide Achivis pavorem incutit, Troianis autem deleto mura 
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iam munit ad classem exscindendam (281—389). Ea re animad- 
versa Patroclus ab Eurypylo redit ad Achillem, ut eum extremo 
discrimini auxiliatorem exoret (390—404). Interim acerrime pro 
navibus propugnant Achivi, pluribus ab utraque parte cadentibus 
405 — 590): tandem illi nec dispersi recedunt intra ordines na- 
vium, a quibus Aiax Telamonius conto armatus ignem defendit, 
quo iam Hector navem Protesilai se exusturum minatur (591—746), 

XVI. 
Patroclo deprecanti permittit Achilles suis et armis et copiis 

ad pugnam exire ea lege ut Troianos a navibus depulisse con- 
tentus maiori ne se periculo obiiciat (1— 100). Iam ipse debili- 
tatus Aiax obstare non valuit quin ignis inferretur navi (101— 
123). Quo viso Achilles ultro amicum in arma vocat, ordines 
suorum instruit, alloquitur, libatione et precibus fusis dimittit 
(124— 256). Repente conspectus Myrmidonum ductor conster- 
natos hostes Achillis specie fallit, navem oppugnatione liberat, 
incendium restinguit (257—305); proelium primo committit, apud 
naves mox caeco pavore fugientes supra vallum et usque ad 
campi aperta compellit (306—418); deinde congressus Sarpedo- 
nem, Jovis filium, perimit, ultore caedis relieto Glauco (419— 
507). Is cum Hectore et aliis Troianorum gravi certamine Achi- ' 
vis spolia detrahentibus corpus Sarpedonis eripiunt; quod iussu 
lovis lotum unctumque Apollo tuetur abgamicis in Lyciam depor- 
tandum (508—683). Illo rerum successu ferox Patroclus Troia- 
nos ad urbem persequitur, murumque eius scandit, sed ab eodem 
deo detruditur (684 — 711); tamen Hectori rursus irruenti forti- 
ter obsistit, aurigam eius Cebrionem necat, spoliatum cadaver 
abstrahit (712—782); denique complures ex turba interficit, do- 
nec ipsum vi Apollinis attonitum et armis exutum Euphorbus sau- 
eiat, Hector prosternit, qui et Automedonti instat Achillis currum 
propere ad naves agenti (783—867). 

XVII. 
Occiso Patroclo arma detrahentem Euphorbum interficit Me- 

nelaus (2 — 60): Hector autem Apollinis monitu ab insequendo 
Automedonte reversus exuvias aufert, dum Menelaus Aiacem maio- 
rem ad cadaver tuendum arcessit; quin illud quoque mutilatum 
abstulisset, nisi Aiax accurrisset (61— 139). Αἰδοὶ cedit Hector; 
sed Glauci obiurgatione stimulatus mox Achillis armis superbiens 
redit ad corpus eripiendum, ac fortissimum quemque suorum in 
eandem pugnam accendit; simul a Menelao convocati advolant 
strenuissimi Achivorum (140 — 261). Sie uno in loco acerrima 
dimicatione orta Menelaus et Hector cum catervis uterque suis 
ancipiti fortuna in diversa contendunt: illi ut Patrocli corpus de- 
fendant; hi ut ad ludibrium trahant (262—425). Achillis equis 
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easum Patrocli dolentibus vigorem reddit Iuppiter, eosque in proe- 

lium reducit Automedon socio assumpto Aleimedonte (426—483). 

Statim adoriuntur currum Hector, Aeneas, alii, ut nobiles equos 

- eapiant; at impetum eorum fortiter sustinent Achivi, qui etiam 

cadaver propugnant, quum Menelaum novis viribus implet Mi- 

nerya, Heetorem hortatur Apollo, annuente love (484 — 596). 

Tandem inelinat Achiva acies, ipse etiam Aiax Telamonius tre- 

pidat: euius iussu Menelaus Antilochum caesi Patrocli et acceptae 

eladis nuntium ad Achillem mittit (597—701); idemque Menelaus 

cum Merione cadaver ad naves deportare audet, comitatu fretus 

Aiacum, ingruentes hostes arcentium (702—761). 

XVIII, 
Aecepto nuntio de nece Patrocli Achilles planetui et lamen- 

tis indulget (1 — 34). His lamentis ex mari excita Thetis cum 

eohorte Nereidum ad filium consolandum venit; quem quum ul- 

ciscendi Hectoris cupidissimum videt, quamvis id statim ipsi fatale 

futurum sit, cupidinem eius in posterum diem differt, quo ei nova 

a Vuleano fabricanda arma perlaturam se promittit (35 — 137). 
Nereidibus domum remissis Thetis ad Olympum festinat, dum 

proelium renovatur super Patrocli corpore; quo tandem potiturus 

erat Hector, nisi Achilles monitu Iunonis ex fossa Troianos truci 

adspectu voceque terruisset, et funestam ad moenia fugam fecisset 

(138—231). Interim Achivi corpus ereptum tabernaculo Achillis 

inferunt instante nocte (282—242). Tumultuariam concionem ha- 

bent Troiani, quibus Polydamas suadet ut salutem intra moenia 

quaerant, neu se Achilli in acie obiiciant trucidandos; Sed pru- 

- dens consilium displicet Hectori et populo (248—314). Noctem 
in armis pervigilant Troiani: Achivi praeeunte Achille Patrocli 
casum deflent, cadaver curant lectoque componunt (315 — 355). 
Ad Olympum, ubi luppiter modo coniugem obiurgabat, quod 

Achillem concitasset, eadem nocte pervenit Thetis inque domo 

Vuleani amice excipitur (356 — 427); qui ei facile exoratus cli 
. peum eximia arte et reliqua arma fabricatur (428—617). 

XIX, 
Orta luce Thetis Achilli arma Vulcania affert, eumque rursus 

ad belli societatem impellit; Patrocli autem corpus divinis perfun- 
dit odoribus, ut ad sepulturam integrum duret (1—39). Achilles 
advocata concione iracundiam suam abolitione deponit atque e 
vestigio proeliam postulat (40 — 73). Agamemno vicissim confi- 
tetur errorem suum, simul reconciliato dona offert per Ulyssem 
legatum promissa: sed eorum ille negligens, quippe ultioni in- 
tentus, proelium poscere instat (74—153). Tandem denique ce- 
dit Ulyssi, exspectandum esse monenti dum copiae pranderint, 
recipitque coram concione dona et ipsam Briseidem, contentionis 
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causam, quam intactam reddere se Agamemno per sacrificium 
adiurat (154 — 275). Dona ex publico loco in tabernaculum 
Achillis transferuntur, ubi mulieres Patroclum gemunt, et ipse 
denuo lamentatur heros; qui exercitu cibum capiente pertinaciter 
abstinet (276—339). Is igitur a Minerva coelo demissa recreatur, 
mox novis armis accingitur, currum conscendit cum Automedonte, 
atque auditis ex altero equorum fatis suis prodigus vitae in aciem 
educit (340—424). 

XX. 
Utroque exercitu instructo luppiter diis ad concilium vocatis 

permittit ut quisque utri velit succurrat, ne excidium Troianis 
Achillis saevitia maturetur (1—30). Ita ad bellum proficiscuntur 
Iuno, Minerva, Neptunus, Mercurius, Vulcanus, Achivis opem laturi, 
Troianis Mars, Apollo, Diana, Latona, Xanthus, Venus: eorum 
ingressum coelestis fragor ae tremor terrae concelebrat (81— 
174). Ante initum proelium Apollo Aeneam concitat contra Achil- 
lem Hectori instantem; interim Dii suasu Neptuni seorsum ab acie 
considunt (75 — 155). Varias provocationes sequitur certamen 
Achillis eum Aenea, quem regno inter Troianos fatis destinatum 
Neptunus per nebulam periculo eripit (156—352). Hector Achil- 
lem aggressurus revocatur ab Apolline; Achilles quum alios Troia- 
norum tum etiam Polydorum, Priami filium, interficit (353—418). 
Iam fraternam necem ulturus cum Achille congreditur Hector, 
quem ipsum quoque nube circumdatum Apollo subducit (419— 
454). Ceteros Troianos dolore percitus Achilles adoritur, campum- 
que foeda strage caesorum atque armorum complet (455—503). 

XXI. 
Troianos partim ad urbem, partim in Xanthum (Scamandrum) 

agit Achilles, et multis in flumine trucidatis, duodecim iuvenes 
vinctos inferiis Patrocli servat (1—393). Ibidem Lyeaonem, Pria- 
mi filium, quamvis supplicem (84 — 135), mox et Asteropaeum, 
ducem Paeonum, cum aliis huius gentis interficit, Fluvio irriso 
ut impari (136 — 210): caedemque continuabat, nisi Xanthus vi 
cadaverum obstrui se dolens alveo eum excedere iussisset. Vix 
excesserat, quum rursus insilit; at Fluvius eum suis fluctibus 
mergere furit et egressum insequitur (211—271). Iam in undis 
luctanti vires addunt Neptunus et Minerva: Xantho autem, qui 
irritatior etiam Simoéntis opem invocat, a Iunone obiicitur Vul- 
canus, qui campum et Fluvium exurit nec flammas cohibet nisi 
eadem dea auctore (272—384). Oriuntur deinde singulares con- 
tentiones ceterorum deorum, Martis, Minervae, Veneris; Apollinis, 
Neptuni; Iunonis, Dianae; Mercurii, Latonae (385—513). Post 
haec in Olympum revertuntur dii praeter Apollinem, qui Troiam 
versus pergit, dum Achilles ferro saevit per campum, alios com- 
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" pellit in urbem; quibus portam recludi iubet Priamus (514 — 

V 543). Ili ne in fuga opprimantur, Apollo Achillem primum im- 

misso Agenore disünet, mox ipse Agenoris specie indutus fallit 

ugiendo et ab urbe abstrahit (544—611). 

XXII. 

Uterque exercitus se ex campo in tutum receperat, quum 

Achilem persequendo Apolline redeuntem solus manet Hector, 

parentibus ex muro febiliter revocantibus (1— 89). Frustra 

hinc enim pudor, hine alii affectus illum loco cedere prohibent ; 

adspectu tamen viri exterritus fugit, lnsequente eum Achille aoc 

-ter circum moenia agente (90—166). Inter haec Iuppiter vicem 

Hectoris miseratus tentatis fatorum lancibus illi necem appendit, 

quem ab Apolline statim desertum Minerva specie fratris Dei 

- phobi ad dimicandum hortatur (167 —24T). lta heroés congre- 

diuntur singulari certamine, in quo Minerva Achillem praesens 

adiuvat, Hectorem atroci dolo deludit (948—305). Tandem huno 

maxima contentione pugnantem Achilles hasta transfigit, armis 

— spoliat, insultandum  foedandumque praebet suis, et religatum 

eurmu ad. stationem navium raptat (806—404). Hectoris sui in- 

teritum plorat omnis civitas, lamentantur ex muro spectantes pa- 

rentes et domo excita Andromache (405—515). 

XXIII. 
Myrmidones eirea Patrocli lectum in armis decurrunt prae- 

eunte Achille, qui iisdem mox epulum funebre praebet, ipse apud 

. Agamemnonem coenat, et in alterum diem exsequias indicit (1— 

. 58). Insequente nocte per quietem offertur ei imago Patrocli iusta 

funebria poseentis (59—107). Agamemnonis iussu mane conve- 

— huntur ligna, affertur corpus, comis conspersum Achillis et alio- 

rum, exstruitur rogus, et mactatis ad eum multis vietimis et duo- 

decim iuvenibus Troianis, accenditur, ardetque flatu Boreae et 

Zephyri, dum Hectoris corpus a Venere et Apolline euratur (108 

— 925). Proxima die leguntur et in urnam conduntur Patrocli 

ossa, ex ipsius voto olim cum Achillis reliquiis socianda; exci- 

tatur etiam tumulus subitarius (226—256). His in defuncti ho- 

morem adiieit Achilles certamina de vario genere, in quibus prae- 

mia et munera merent principes Achivorum: equis Diomedes, An- 

tilochus, Menelaus, Meriones, Eumelus, Nestor (251 — 650), pu- 

gilatu Epeus et Euryalus (651—699); luctando Aiax Telamonius 

et Ulysses (700.— 739); cursu Ulysses, Aiax minor; Antilochus 

(140 — 797); decertando armis Diomedes et Aiax Telamonius 

(198—825); disco Polypoetes (826—849); sagittando Meriones 

2 et Teucer (860 --- 883); iaculando Agamemno et Meriones (884 

— 897). 
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XXIV. 
Ludis peractis coenae somnoque se dant Achivi; Achilíe- 

noctem insomnem ducit maneque Hectorem curru religatum circa 
tumulum Patrocli raptat (1—18). Eam contumeliam pluzes per 
dies repetitam inter deos, partim dolentes, partim laetantes, mi- 
seratus Apollo, qui corpus adhuc integrum servabat, graviter 
eonqueritur (19 —54).- Itaque luppiter per Thetidem, ab lvide 
arcessitam, imperat Achilli ut ab saevitia desistat et corpus re- 
dimentibus tradere ne recuset; simul eiusdem mandatu lris co- 
hortatur Priamum ut oblato redemptionis pretio filium recipiat 
(55—186). Geruntur haee duodecimo post mortem Hectoris die, 
quo Priamus sub noctem, Hecuba et ceteris omnibus remotis, qui 
iter morarentur, pretiosa dona colligit, hisque currum onerari, ab 
Idaeo praecone ducendum, sibi alium parari iubet (187 — 282): 
tum libatione facta et dextro omine accepto iter ingreditur (283 
— 3930). Ei Iovis missu occurrit Mercurius, a quo per sopitos 
vigiles ad tabernaculum herois deducitur (331—467). Achilles, 
a rege supplice facile exoratus, pretium redemptionis accipit, cor- 
pus ei lotum et vestibus involutum restituit, undecim dies indu- 
ciarum ad sepulturam concedit, coenaeque adhibitum honestissime 
dormitum dimittit (468— 676). Prima luce postridie, Mercurio 
duce, Priamus ad urbem refert corpus, euius visendi caussa ob- 
viam effusi Troiani lamentantur; mox in aula positum, praeter 
conductos cantores, plorant Andromache, Hecuba, Helena (677— 
776). Exstrueto deinde rogo celebratur funus cum epulo (777 
— 804). 
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Δοιμός. Μῆνις. 

᾿Μῆνιν ἄειδε, ϑεὰ, Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος; 

οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ ᾿Δχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔϑηκεν, 

πολλὰς δ᾽ ἰφϑίμους ψυχὰς ᾽Ζϊἴδι προΐαψεν 
e 

a 

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 

᾿οἰωνοῖσί τε πᾶσι -- Διὸς δ᾽ ἐτελείξτο βουλή - 5 

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 

᾿“τρείδης τε, ἄναξ ἀνδρῶν, καὶ δῖος ᾿4“χιλλεύς. 

Τίς v' ἄρ σφωε ϑεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσϑαι; 

“Δητοῦς καὶ Διὸς υἱός. ὁ γὰρ βασιλῆϊ χολωϑεὶς 

νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακὴν, ὀλέκοντο δὲ λαοὶ, 

οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμησ᾽ ἀρητῆρα | 1 
Qvóonv ἡτιμῆ ΘἡτῊΘ 

᾿Ζτρείδης. ὃ γὰρ ἦλθε ϑυὰς ἐπὶ νῆας ᾿Ζ4χαιῶν, 

λυσόμενός τε ϑύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 

στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου ᾿“πόλλωνος 

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ; καὶ ἐλίσσετο πάντας ᾿4χαιοῦς, 

᾿“τρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορξ λαῶν" 16 

οὐ άτρεῖδαί τε καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Δχαιοὶ, 

ὑμῖν μὲν ϑεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἐχπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι" 

παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαί τε φίλην τά v ἄποινα δέχεσϑαι, 

ἁξόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον ᾿4πόλλωνα ."" 21 

'"Ev9^ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾽Αχαιοὶ 

αἰδεῖσϑαί ὃ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχϑαι ἄποινα" 
Homeri llias. ; 

EL. 
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ἀλλ᾽ οὐκ vosíón Ayautuvovi ἥνδανε ϑυμῷ, 
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει; πρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦϑον évsAAsv: 95 
Μη σε, γέρον, ποίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω 

ἡ νῦν δηϑύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὑτις ἰόντα, 
μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα ϑεοῖο. 
τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ Avec: πρέν uv καὶ γῆρας ἔπεισιν 
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ, ἐν Agyst, τηλόϑε πάτρης, 80 
ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντισωσαν. 
ἀλλ᾽ ἴϑι, μή U ἐρέϑιξε, σαώτερος ὥς xs νέηαι."“ 
Ὡς ἔφατ' , ἔδδεισεν δ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπεύϑετο UU o. 

βῆ δ᾽ ἀκέων παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης, 
πολλὰ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε κιὼν ἠρᾶϑ'᾽ ὁ γεραιὸς 88 

᾿πόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Δητῶ. 
Κλύϑέμευ, ἀργυρότουξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

Κίλλαν τε ξαϑέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις, 
Σμινϑεῦ, εἴποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, 
ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί ἔκηα 40 
Ὑχύρων ἠδ᾽ αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον é£A009: 
τέσειαν ΖΙαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιυν."“ 
Ὡς ἐ ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος AnoAAov, 

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος πῆρ, 

 v0E ὥμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα ve φαρέτρην... 46 
ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστοὶ ἐπ᾿ ὥμων χωομένοιο, 
αὐτοῦ κινηϑέντος" ὁ δ᾽ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς. 
ἕξετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε νεῶν, μετὰ δ᾽ ἰὸν ξἕηκεν" 
δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο. 
οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπώχετο καὶ κύνας ἀργοὺς, 50 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς 

βάλλ᾽" αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο ϑαμειαί. 
Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ὥχετο κῆλα ϑεοῖο, 

τῇ δεκάτῃ δ᾽ ἀγορήνδε καλέσσατο λαὸν ᾿Αχιλλεύς" 
τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη" — 55 

ΑΣΑ. τσ v 
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E κήδετο γὰρ Zavadv, OtL Qc ϑνήσκοντας ὁρᾶτο. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἤγερϑεν ὁμηγεθξεξ τ᾽ ἐγένοντο, 

τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Aye 

»»Ατρείδη; νῦν ἄμμε παλιμπλαγχϑέντας ὀΐω 

ay ἀπονοστήσειν, εἴ xev ϑαάνατόν ys φύγοιμεν, 60 

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τὲ δαμᾷ καὶ λοιμὸς "Aya vg. 

ἀλλ᾽ dy ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν; j. ἱερῆα, 

ῆ καὶ ̓ὀνειροπόλον - καὶ γάρ v ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν -- 

0g χ᾽ eina. ὃ TL τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος "AmoAAcv, 

εἴτ᾽ ἄρ γ᾽ δὐχωλῆς ἐπιμέμφεται si9 ἑκατόμβης. 65 

αἴ κέν πῶς ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων 

βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι." 

Ἤτοι 0y ὡς εἰπὼν xav ἄρ᾽ &fero. τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων OX. ἄριστος, 

0g ἤδη τά T ἐόντα τά τ᾿ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα, T0 

καὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ᾽ ““χαιῶν Ἴλιον εἴσω, 

ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε quotpos ᾿“ποόλλων᾿ 

ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 

4, AquAEU, κέλεαέ ue, διίφυλε υυϑήσασϑαι 

“μῆνιν “Ἵπόλλωνος, ἑκατηβελέταο ἄνακτος. 16 

τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω" σὺ δὲ σύνϑεο καί μοι ὅμοσσον 

ῆ μέν μον πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν. 

ἢ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων 

᾿ἀργείων κρατέξι καί οἱ πείϑονταν Ayouot. | 

κρείσσων γὰρ βασιλεὺς, ὅτε χώσεται ἀνδοὶ χέρηϊ᾽ 80 

εἴπερ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, 

ἀλλά τε καὶ μετοπισϑὲν ἔχει κότον, ὔφρα τελεσθῇ, 

Uode στήϑεσσιν ἑοῖσι. σὺ δὲ φράσαι εἴ μὲ σαώσεις.“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη σο δας ὠκὺς 4 χιλλεύς 

»υϑαρσήσας μάλα εἰπὲ ϑεοπρόπιον ὅ τι οἶσϑα. 85 

oU μὰ γὰρ ᾿Δἀπόλλωνα διίφιλον, gre σὺ, Κάλχαν, 

εὐχόμενος Ζαναοῖσι ϑεοπροπίας ἀναφαΐίνεις, 
- 

1 »* 



ᾷ ΙΔΙΑ͂ΔΟΣ A. 

οὔτις ἐμεῦ ξῶντος καὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο 
Gol κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει 
συμπάντων Ζίαναῶν, οὐδ᾽ ἣν ̓ Δγαμέμνονα εἴπῃς. 90 
ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος yovv εὔχεται εἶναι... 

Καὶ τότε δὴ ϑάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων 
9.ϑΜω » - » u^ 

οὔτ ἄρ᾽ Oy εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὔϑ' ἑκατόμβης, 
2 / LEM 2$ κι 3 , 
ἀλλ᾽ ἕνεχ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ᾽ ᾿Ζγαμέμνων 
οὐδ᾽ ἀπέλυσε ϑύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ' ἄποινα" 95 

22 2 00973. 94 3 οἱ : δ , ? 0? ὦ , 

τοὔνεκ ἂρ αλγὲ ἐδῶκεν &xqufoAog ἠδ᾽ ἔτι δωσει. 

οὐδ᾽ Oye πρὶν ΖΙαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει, 
πρίν y ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην 
ἀπριάτην, ἀνάποινον, ἄγευν ὃ᾽ ἱερὴν ἑκατόμβην 
ἐς Χρύσην. τότε xév μιν ἱλασσάμενοι πεπίϑοιμεν."ὁ 100 

"y" (PLUS. S MN 4 X 3 3^ 9». ^ BANME cl 

Ἤτοι 0y ὡς εἰπῶν κατ ἂρ ἕζετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

ἥρως ᾿Δτρείδης εὐρυκρείων ᾿Ζγαμέμνων 
ἀχνύμενος" μένεος δὲ μέγα φθοένες ἀμφιμέλαιναι 
πίμπλαντ᾽, ὄσσε δέ of πυρὶ λαμπετόωντι &xtTqv. 

Κάλχαντα πρώτιστα xox. ὀσσόμενος προσέειπεν" 105 . 
Μάντι κακῶν, oU πώποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας. 
, ' , 03 , , 

αἰεί τοι τὰ xox ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύυεσϑαι, 
; 1 3 » , 5 » » d 0j 
ἐσϑλον δ΄ οὔτε τί πῶ εἴπας ἔπος oUT ἑτελεσσας" 

καὶ νῦν ἐν ΖΙαναοῖσι ϑεοπροπέων ἀγορεύεις 

ὡς δὴ τοῦδ᾽ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει, 110 
οὔνεχ᾽ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλα᾽ ἄποινα 
ovx ἔϑελον δέξασϑαι. ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν 
οἴκοι ἔχειν. καὶ γάρ δα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα, 
κουριδέης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ξϑέν ἐστι χερείων, 
οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν, οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα. 115 
? * ET ει . , Nr, , , P.» c 

αλλα καὶ ὡς ἐθέλω δόμεναι παλιν, & tOy ἄμεινον" 
βούλομ" ἐγὼ λαὸν σῶν ἐμμεναι 7 ἀπολέσϑαι. 

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ᾽ ἑτοιμάσατ᾽, ὄφρα μὴ οἷος | 

᾿Αργείων ἀγέραστος ic, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν. H9 - 

Ἂς 
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λεύσδετε γαρ τόγε πάντες, o μοι γέρας ἔρχεταν ἄλλῃ.“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ποδάρκης δῖος ̓ Αχιλλεύς 

»»Ατρείδη κύδιστε, φιλοκτεανώτατἑ πάντων, 

πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι ᾿Αχαιοί; 

οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήϊα κείμενα πολλά" 

ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξ ἐπράϑομεν, τὰ Vence 125 

λαοὺς δ᾽ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ᾽ ἐπαγείφειν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε ϑεῷ πρόες" αὐτὰρ ᾿Δἀχαιοὶ 

τριπλῇ τετραπλῇ T ἀποτίσομεν, ci κέ ποϑι Ζεὺς 

δῶσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι." 129 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿γαμέμνων 

uj δ᾽ οὕτως, ἀγαϑός περ ἐὼν, ϑεοείκελ᾽ ᾿αΙχιλλεῦ, 

: κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις. 

ἢ ἐθέλεις, ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχῃς γέρας; αὐτὰρ ἔμ αὕτως 

ἦσϑαι δευόμενον, κέλεαι δέ ue τήνδ᾽ ἀποδοῦναι: 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάϑυμοι ᾿“χαιοὶ, [18ὅ 

ἄρσαντες κατὰ ϑυμον, ὅπως ἀντάξιον ἔσται" | 

εἰ δέ χε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κὲν αὐτὸς ἕλωμαι 

ἢ τεὸν ἢ “ἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος 

ἄξω ἑλών: ὃ δέ κεν κεχολώσεταν Ov κεν osi 

ἀλλ ἤτοι μὲν. ταῦτα μεταφρασόμεσϑα καὶ αὐτις, 140 

νῦν δ᾽ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 

ἐς δ᾽ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ᾽ ἑκατόμβην 

ϑείομεν, ἂν δ᾽ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον 

βήσομεν" εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω, 

ἢ Αἴας, 7 Ἰδομενεὺς, ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς, 143 

ji σὺ, Πηλείδη; πάντων ἐκπαγλότατ' dude) 
ὄφρ᾽ ἡμῖν ἕκαάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας." 

᾿ς Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Aq1A- 

λεύς 

à ὦμοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε, κερδαλεόύφρον, 

7 πῶς ndi τοι πρόφρων ἔπεσιν πείϑηται ᾿“χαιῶν 100 
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ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι, ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσϑαι: 
οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ᾽ ἥλυϑον αἰχμητάων 
δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔτι μοι αἴτιοί εἰσιν. 
οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν, οὐδὲ μὲν ἵππους, 
οὐδέ ποτ᾽ ἐν Φϑίῃ ἐριυιβώλακι βωτιανείρῃ. 155 
καρπὸν ἐδηλήσαντ', émsu] μάλα πολλὰ μεταξὺ 
οὔρεα τε σκιόεντα ϑάλασδσά τε ἠχήεσσα" 
ἀλλὰ σοὶ, ὦ μέγ᾽ ἀναιδὲς, ἅμ᾽ ἑσπόμεϑ', ὄφρα σὺ χαίρῃς, 
τιμὴν ἀρνύμενοι Μαᾶενελάῳ δοί τε, κυνῶπα, 
πρὸς Τρώων" τῶν οὔτι μετατρέπῃ οὐδ᾽ ἀλεγίζεις" 160 
καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσϑαι ἀπειλεῖς, 
ὦ ἔπι πόλλ᾽ ἐμόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 
οὐ μὲν σοί ποτε ἶδον ἔχω γέρας, ὁππότ᾽ ᾿4χαιοὶ 
Τρώων ἐκπέρσωσ᾽ εὐναιόμενον πτολίεϑρον᾽" 
ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο 165 
χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ᾽ - ἀτὰρ ἦν ποτε δασμὸς ἵκηται, 
60i τὸ γέρας πολὺ ueitov, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγον vs φίλον vs 

ἔρχομ᾽ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί xs κάμω πολεμίζων. 

νῦν δ᾽ εἶμι Φϑίηνδ᾽, ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 
οἴκαδ᾽ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ᾽ ὀΐω 110 
ἐνθαδ᾽ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν."" 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ζγαμέμνων 
φεῦγε μάλ᾽, εἴ τοι ϑυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ᾽ ἔγωγε 
λίσσομαι εἵνεκ ἐμεῖο μένειν" πάρ᾽ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι 
οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. 175 
ἔχϑιστος δέ μοί ἐσόι διοτρεφέων βασιλήων. 
αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τὲ μάχαι τε. 
εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τόγ᾽ ἔδωκεν. 
οἴκαδ᾽ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισιν 
Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέϑεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίξω, 180 
οὐδ᾽ ὄϑομαι κοτέοντος᾽ ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε" 
ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος ᾿ἀπόλλων. 



. 

γεν 
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σὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 

πέμψω, ἐγὼ δέ κ᾿ ἄγω Βοισηΐδα καλλιπάρῃον 

αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς 185 

ὅσσον φέρτερός εἶμι σέϑεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος 

ἶσον ἐμοὶ φάσϑαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην ."" 

i , , 2 2 , 303 M und 

Ὡς φάτο" Πηλείωνι δ᾽ ἄχος γένετ᾽. ἐν δὲ oL ἦτορ 

᾿στήϑεσσιν λασίοιδιυ διάνδιχα μερμήριξεν; 

ἢ ὅγε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 1590 
3 

rog μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ᾽ ᾿4τρείδην ἐναρίζοι; 

Ein 7 , 3 , , 

ἠδ χόλον παυδειὲν ἐρητύσειέ τε ϑυμον. 

 &iog ὁ ταῦϑ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, 

ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος; ἦλϑε δ᾽ 'ϑήνη 
X 

᾿οὐρανόϑεν" πρὸ γὰρ ἧκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη. 195 

ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά v6 κηδομένη τε. 
, 

στῆ δ᾽ ὄπιϑεν, ξανϑῆς δὲ κόμης ἔλε Πηλείωνα, 

οἴῳ φαινομένη τῶν δ᾽ ἄλλων οὔτις ὁρᾶτο. 

ϑάμβησεν δ᾽ ̓ ἁχιλεὺς, μετὰ δ᾽ ἐτράπετ', αὐτίκ
α ὃ ἔγνω 

Παλλάδ᾽ ᾿Αϑηναίην " δεινὼ δέ οἱ ὅσσε φάανϑεν. 200 * 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
ki 

: »Tíxc αὖτ᾽, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, εἰλήλουθας; 

e ἢ ἵνα ὕβριν ἴδῃ ᾿Δἀγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο: 

QAA ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσϑαι ὀΐω" 
€ 

, 

ἧς ὑπεροπλίῃσι τάχ᾽ ἄν move ϑυμὸν óAícon. ̂  205 
* ᾽ 3 ͵ M - 3 , 

: Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε trea γλαυκῶπις 40v 

5 M , Ν M , , 

»ἤλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ 00v μένος, ai «s πιϑηαι, 
M 

οὐρανόϑεν᾽ πρὸ δέ w ἧκε ϑεὰ λευκώλενος HQ, 

ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη ve. 

ἀλλ ἄγε, λῆγ᾽ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί" —— 21€ 

ἀλλ᾿ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ. 
M! ^ LY 

, 5! 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεόμενον ξσται" 
, 

καί ποτέ τοι τρὶς τὸ 
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Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿ἀχιλ- 
λεὺς 215 

»1ej μὲν ἀροδενλον γε, ϑεὰ, ἔπος εἰρύσσασϑαι, 
καὶ μάλα περ ϑυμῷ κεχολωμένον᾽ ὡς γὰρ ἄμεινον. 
og A6 eni ἐπιπείϑηται,; μάλα T ἔκλυον avrov. 
Ἦ καὶ ἐπ᾽ ἀργυρέῃ κώπῃ δχέϑε χεῖρα βαρεῖαν, 

ἂψ δ᾽ ἐς κουλεὸν ὧδε μέγα ξίφος, οὐδ᾽ ἀπίϑησεν 220 
ὐϑῳ "nivel: ἡ δ᾽ Οὔλυμπόνδε βεβήκει 
δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοιο 4hiós μετὰ δαίμονας ἄλλους. 

Πηλείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 
᾿Δτρείδην προσέειπε, καὶ οὕπω λῆγε χόλοιο: 
»Οἰνοβαρὲς, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον ὃ ἅμα λαῷ ϑωρηχϑῆναι 226 
οὔτε λόχονδ᾽ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Aou 
τέτληκας ϑυμῷ᾽ τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. 
ἡ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν A Yyatov 
δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσϑαι, ὅστις σέϑεν ἀντίον εἴπῃ. 230 
δημοβόρος βασιλεὺς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις" 
ἡ γὰρ ἂν, ““τφείδη». νῦν ὕστατα “λωβήσαιο. 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μεγαν ὅρκον ὁμοῦμαι:" 
vol μὰ τόδε δκῆπτρον, τὸ μὲν οὔποτε φύλλα καὶ ὄξους 
φύσει. ἐπειδὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν, 285 
οὐδ᾽ ἀναϑηλήσει. περὶ γάρ ῥά é χαλκὸς ἔλεψεν 

φύλλα τὲ καὶ φλοιόν" νῦν αὐτέ gu υἷες ᾿Αχαιῶν 
ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵτε ϑέμιστας 
πρὸς ΖΙιὸς εἰρύαται" ὁ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος" 
ἢ ποτ᾽ ᾿ἀχιλλῆος ποϑὴ ἵξεται υἷας qai 440 
σύμπαντας" τότε δ᾽ οὔτι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ 
χραισμεῖν, sUv ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ Ἕχτορος ἀνδροφόνοιο 
ϑνήσκοντες πίπτωσι" σὺ δ᾽ ἔνδοϑι ϑυμὸν ἀμύξεις 
χωόμενος, ὅτ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν éricag.* 
Ὡς φάτο Πηλείδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ 245 
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᾿χουσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ᾽ αὐτός" 

"Ατρείδης δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐμήνιε. τοῖσι δὲ Νέστωρ 

ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Πυλίων ἀγορητής, 

τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή 

τῷ δ᾽ ἤδη δύο μὲν γενξαὶ μερόπων ἀνθοώπῶν 250 

ἐφϑίαϑ', οἵ οὗ πρόσϑεν ἅμα τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο 

ἐν Πύλῳ ἠγαϑέῃ, μετὰ δὲ τρυτάτοισιν ἄνασθδεν - 

ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπὲεν 

,::9 πόποι, ἡ μέγα πένϑος ᾿4χαιΐδα γαῖαν κάνει. 

Qu din γηϑήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες. 258 

ἄλλοι τε Τρῶες μέγα X&v κεχαροίατο θυμοῖς 

εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυϑοίατο μαφναμένοιιν, 

- οὗ περὶ μὲν βουλὴν ΖΙαναῶν,. περὶ δ᾽ ἐστὲ μάχεσϑαι. 

ἀλλὰ πίϑεσϑ'" ἄμφω δὲ νεωτέρῳ ἐστὸν ἐμεῖο. 

ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέπερ ὑμῖν 260 

ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔποτέ w ovy ἀϑέριξον. 

οὐ γάρ πῶ τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ loca, 

οἷον Πειρύϑοόν τε “Ιφύαντά τε, ποιμένα λαῶν, 

Καινέα τ' Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίϑεον Πολύφημον 

[Θησέα v Αἰγείδην, ἐπιείκελον ἀϑανάτοισιν). 265 

κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ERE ὑμέων τράφεν ἀνδρῶν" 

κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο. 

φηρσὶν ὀρεσκῴοισι; καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. 

καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεϑομίλεον ἔκ Πύλου ἐλθὼν, 

τηλόϑεν ἐξ ἀπίης γαίης" καλέσαντο γὰρ αὐτοί: K 970 

xol μαχόμην κατ᾽ ἐμ’ αὐτὸν ἐγώ" κείνοισι δ᾽ ἂν οὔτις 

τῶν οἱ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχϑόνιοι μαχξοιτο. 

καὶ μέν μευ βούλεων ξύνιεν πείϑοντο τὲ μύϑῳ. 

ἀλλὰ πίϑεσϑε καὶ ὕμμες, ἐπεὶ πείϑεσϑαι ἄμεινον.. 

£ μήτε σὺ τόνδ᾽, ἀγαϑύός περ ἐὼν, ἀποαίρξο κούρην, 275 

ἀλλ ἔα, ὥς οἱ πρῶτα δύσαν γέρας υἷες ᾿Αχαιῶν" 

* 

i. 

“μήτε σὺ, Πηλείδη, ϑέλ᾽ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ 

XN 
" 
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ἀντιβίην, ἐπεὶ obzot ὁμοέης ἔμμορξ τιμῆς 
σκηπτοῦχος βασιλεὺς, οὧτε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 
εἰ δὲ σὺ κάρτερός ἐσσι, ϑεὰ δὲ δὲ γείνατο μήτηρ, 280 
ἀλλ᾽ Oys φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 
᾿Δτρείδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος" αὐτὰρ ἔγωγε 
λίσσομ᾽ ᾿“χιλλῆϊ μεϑέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν 
ἕρκος ᾿Αχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο.“ 284 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿ἡγαμέμνων 
vol δὴ ταῦτά ys πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ἀλλ᾽ δδ᾽ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 

πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ᾽ ἀνάσσειν, 
πᾶσι δὲ σημαίνειν, & vw οὐ πείσεσϑαι ὀΐω. 
εἰ δὲ μιν αἰχμητὴν ἔϑεσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 290 
τοὔνεκά οἱ προϑέουσιν ὀνείδεα μυϑήσασϑαι;". 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος ᾿4χιλλεύς 
ἡ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην, 
εἰ δὴ Gol πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, ὅττι xev. εἴπῃς 
ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε 395 
ἰσήμαιν᾽ * ov γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι σοι πείσεσϑαι ὀΐω]. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. 
χερσὶ μὲν οὕτοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης 
οὔτε Gol οὔτε τῷ ἄλλῳ, ἐπεί μ᾽ ἀφέλεσϑέ γε δόντες" 
τῶν δ᾽ ἄλλων ἃ μοί ἐστι ϑοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 800 
τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο. 
εἰ δ᾽ ἄγε μὴν, πείρησαι, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε" 
αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί.“ 
"Qo voy ἀντιβίοισι μαχησαμένω ἐπέεσσιν 

ἀνστήτην, λῦσαν δ᾽ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν yov. 
Πηλείδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐΐσας 806 
ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν" 
᾿“τρείδης δ᾽ ἄρα νῆα ϑοὴν ἅλαδε προέρυσδεν, 
ἐς δ᾽ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ᾽ ἑκατόμβην. 
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Bios ϑεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον 810 

εἷσεν ἄγων" ἐν δ᾽ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς. 

Οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέἕλευϑα, 

λαοὺς δ᾽ ᾿4τρείδης ἀπολυμαίνεσϑαι ἄνωγεν. 

οἱ δ᾽ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ ἔβαλλον, 

ἔρδον δ᾽ ̓ πόλλωνε τεληέσσας ἑκατόμβας , 315 

ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν παρὰ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο. 

avian δ᾽ οὐρανὸν (x&v ἑλισσομένη περὶ καπνῷ. 

Ὡς οἵ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν᾽ οὐδ᾽ "Aya- 

μέμνων 

λὴγ᾽ ἔριδος; τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ' ᾿Δἀχιλὴϊ, 

ἀλλ᾽ ὅγε Ταλϑύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην σκιροσέειπεν,. 

τῷ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ ϑεράποντε᾽" 891 

» βρχεσϑον κλισίην Πηληϊάδεω Ayunjos: 

E ugic ἑλόντ᾽ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον" 

εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ xsv αὐτὸς ἕλωμαι 

ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι" τό οἵ καὶ ῥίγιον ἔσται.“ 825 

Ὡς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦϑον &ceAAev. 

τὼ δ᾽ ἀέκοντε βάτην παρὰ ϑῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσϑην. 

“τὸν δ᾽ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ 

ἥμενον" οὐδ᾽ ἄρα τώγε ἰδὼν γήϑησεν ᾿Ζ4χιλλεύς. 880 

τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα 

στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο" 

αὐτὰρ ὃ ἔγνω σιν ἐ ἐνὶ φρεσὶ, φώνησέν τε 

» Xatoeve , κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 

πον iv - οὔτι μοι ὕμμες ἐπαίτιοι, ἀλλ᾽ ᾿Δγαμέμνων, 

ὃ σφῶϊ προΐξι Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης. 326 

ἀλλ᾽ ἄγε; “ιογενὲς Πατρόκλεις, ἔξαγε κούρην 

καί όσφωιν δὸς ἄγειν. τὼ δ᾽ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων 

L πρός τε ϑεῶν μακάρων πρός τε ϑνητῶν ἀνθρώπων 

καὶ πρὸς’ τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος, εἴποτε δ᾽ αὖτε S4 

E 
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χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι 
τοῖς ἄλλοις. 1) γὰρ δγ᾽ ὀλουῇσι φρεσὶ ϑύει, 
οὐδέ τι οἷδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω, 
ὅππως οὗ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο ᾿άχαιοί.ς“ -- 
Ὃς φάτο; Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑεϑ' ἑταίρῳ, 

ἐκ δ᾽ ἄγαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρῃον, 846 
δῶκε δ᾽ ἄγειν. τὼ δ᾽ «vti. irqv παρὰ νῆας ̓ Δχαιῶν- 
ἡ δ᾽ ἀέκουσ᾽ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν. αὐτὰρ ᾿ΔΑχιλλεὺς 
δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕξετο νόσφι λιασϑεὶς, 
Oiv ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ᾽ ἀπείρονα πόντονϑ50 
πολλὰ δὲ μητρὶ φέλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς. — 
»MijvsQ , ἐπεί μ᾽ ἔτεκές ys μινυνθάδιόν περ ἐόντα, 

τιμήν πέρ uou ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι, 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης" νῦν δ᾽ οὐδέ us τυτϑὸν ἔτισεν. 
ἦ γάρ Ww “Ἵτρείδης δὐρυκρείων “Ἵγαμέμνων 868 
ἠτίμησεν" ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. ἐ 
Ὃς φάτο δακρυχέων, τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ 

ἡμένη ἐν βένϑεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. 

καρπαλίμως δ᾽ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠύτ᾽ ὀμίχλη, 
καί Qo πάρουϑ' αὐτοῖο καϑέξετο δακρυχέοντος, 860 
χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος v ἔφατ᾽ ἔκ v ὀνόμαξεν᾽ 

»Léxvov, τί κλαίεις; τέ δέ σε φρένας ἵκετο πένϑος 
ἐξαύδα, μὴ κεῦϑε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω." 

Τὴν δὲ βαρυστενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς AyquA 
λεύς 

οοἶσϑα * τίη τοὶ ταῦτα ἰδυίῃ πάντ᾽ ἀγορεύω; 365 
ὠχόμεϑ'᾽ ig Θήβην, ἱερὴν πόλιν 'Hevíovosg, 
τὴν δὲ διεπράϑομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα. 
καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες ᾿Αχαιῶν, 
ἐκ δ᾽ ἕλον “Ἵτρείδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον. 
Χρύσης δ᾽ «v9, ἱερεὺς ἑκατηβόλου ᾿4πόλλωνος, 370 
ἦλϑε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
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λυσόμενός τὲ s ϑύγατραι φέρων τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 

ἑ στέμματ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου “Ἵπόλλωνος 

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ ἐλίσσετο πάντας AXOLOUG, 

᾿4τρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν. 375 

ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ayo 

αἰδεῖσϑαί 9 ἱεφῆα καὶ ἀγλαὰ δέχϑαι ἄποινα" 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρείδῃ ᾿Δγαμέμνονι. ἥνδανϑ ϑυμῶ, 

ἀλλὰ κακῶς ἀφίει; κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν. 

χωόμενος δ᾽ ὁ γέρων πάλιν gero τοῖο δ᾽ ̓ πόλλων 

εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα ot cag po, i381 

xs δ᾽ im ᾿Δργείοισι κακὸν βέλος᾽ ot δέ νυ λαοὶ 

Byudxov ἐπασσύτεροι, τὰ δ᾽ ἐπῴχετο gne toto 

πάντη ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν. ἄμμι δὲ μάντις 

εὖ εἰδὼς ἀγόρευε ϑεοπροπίας ἑκάτοιο. 385 

αὐτίκ᾽ ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσϑαι" 

᾿“τρείωνα δ᾽ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἷψα δ᾽ ἀναστὰς 

ἠπείλησεν μῦϑον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν. 

Av μὲν γὰρ σὺν νηὶ ϑοῇ ἑλίκωπες “ἡχαιοὶ 

ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι. 890 

τὴν ὃξ νέον κλισίηϑεν ἐβαν κήρυκες ἄγοντες 

κούρην “Βρισῆος, τήν μοι δόσαν υἱες “Αχαιῶν. 

ἀλλὰ GU, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ἐῆος᾽ 

ἐλϑοῦσ᾽ Οὔλυμπονδε ze λίσαι, εἴποτε δή τι 

ἢ ἔπει ὥνησας κραδίην zug ἠξ καὶ ἔργῷ. 392 

πολλάκι γάρ σξο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα 

εὐχομένης, δτ᾽ ἔφησϑα κελαινεφεῖ Κρονίωνι 

οἴη ἐν ἀϑανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι, 

ὁππότε uv ξυνδῆσαι Θλύμπιοι ἤϑελον ἄλλοι, 

Ἥρη τ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς Av. 400 

ἑ ἀλλὰ σὺ vóvy ἐλϑοῦσα, ϑεᾶ, ὑπελύσαο δεσμῶν, 

: por ἑχατόγχειρον καλέσασ᾽ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον, 

ὃν Βριάρεων καλέουσι ϑεοὶ, ἄνδρες δέ τὲ πάντες 
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Αἰγαίων᾽ - ὁ yàg αὖτε βίῃ οὗ πατρος ἀμείνων - 
ὅς δὰ παρὰ Κρονίωνι καϑέξετο κύδεϊ γαίων. 408 
τὸν καὶ ὑπέδδεισαν μάκαρες ϑεοὶ οὐδέ v ἔδησαν  —— 
τῶν νῦν uw μνήσασα παρέξεο καὶ λαβὲ γούνων, 
αἴ κέν πῶς ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, 
τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ᾽ ἅλα ἔλσαι ᾿Δχαιοὺς | 
κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος, 410 
γνῷ δὲ καὶ ᾿“τρείδης εὐρυκρείων ᾿γαμέμνων 
ἣν ἄτην, 0T ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν."“ i 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάχρυ χέουσα | 
uo, τέκνον ἐμὸν, τί νύ σ᾽ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα; | 
«i9 ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων 415 

ἦσϑαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μένυνθά περ, οὔτι μάλα ϑήν" 
νῦν δ᾽ ἅμα v ὠκύμοφος καὶ ἀϊξυρὸς περὶ πάντων | 
emAso' τῷ de κακῇ «lor τέκον ἐν μεγάροισιν, 

τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Zhi τερπικεραύνῳ ͵ 
εἰμ᾽ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον. αἴ κε πέϑηται. ὦ 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισιν 421 
μήνι᾽ ᾿Αχαιοῖσιν, πολέμου δ᾽ ἀποπαύεο πάμπαν' 
Ζεὺς γὰρ ἐς ̓ κεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας «ἰϑιοπῆας à 
χϑιξὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο 
δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται OvÀvuzóvós, 438 | 

καὶ τότ᾿ ἔπειτά TOL εἶμι zii0g ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 
καί uv γουνάσομαι, καί μὺν πείσεσθαι ὀΐω." ; 

Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπεβήσετο, τὸν δ᾽ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 
χωόμενον κατὰ ϑυμὸν ἐὐξώνοιο γυναικὸς, ᾿ 
τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 430 — 
ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην. ; 
of δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενϑέος ἐντὸς ἵκοντο, 
ἱστία μὲν στείλαντο, ϑεσαν δ᾽ ἐν νηὶ μελαένῃ, 
ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες 
καρπαλίμως, τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. . 
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— ἐκ δ᾽ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔδησαν. 436 
- ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 
ἐκ δ᾽ ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ ᾿ἡπόλλωνι:" 
ἐκ δὲ Χρυσηϊς νηὸς βὴ ποντοπόροιο. 439 
τὴν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς 
πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίϑει; καί uiv προσέειπεν 

4, Χρύση, πρό μ᾽ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν 'Aya- 
| μέμνων 
παῖδά τὲ σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ 9' ἱερὴν ἑκατόμβην 
ῥέξαι ὑπὲρ ΖΙαναῶν, ὄφρ᾽ ἱλασόμεσϑα ἄνακτα, 

ὃς νῦν “ργείοισι πολύστονα κήδε᾽ ἐφῆκεν." 445 
"Qc εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει, 0 δ᾽ ἐδέξατο χαίρων 

παῖδα qíAqv: τοὶ δ᾽ ὦκα ϑεῷ κλειτὴν ἑκατόμβην 
ἑξείης ἔστησαν ἐύδμητον περὶ βωμὸν, 
χερνέψαντο δ᾽ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. à 

τοῖσιν 0$ Χρύσης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών — 450 
»ο»Κλῦϑέ μευ, ἀργυρότοξ᾽. ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

Κίλλαν τε ξαϑέην Τενέδοιό vs (gu ἀνάσσεις" 
ἠμὲν δή ποτ᾽ ἐμεῦ πάφος ἔκλυες εὐξαμένοιο, 
τέμησας μὲν ἐμὲ, μέγα δ᾽ ἵἴψαο λαὸν ᾿Αχαιῶν" 
ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ᾽ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ᾽ 455 
ἤδη vOv ΖΙαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν &uvvov.* 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾿πόλλων. 
αὐτὰρ ἐπεί Ó εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 
αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 
μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 460 
δίττυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν. - 

 xuis δ᾽ ἐπὶ σχίξῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴϑοπα οἶνον 
λεῖβε" νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη καὶ σπλάγχν ἐπάσαντο, 
αἰστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 
ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό ve πάντας 4160 
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αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῦτα, 
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 
A * , 2 (uo , e 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 40 

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν, 
οὗ ó& πανημέριοι μολπῇ ϑεὸν ἱλάσκοντο, 
καλὸν ἀείδοντες παιήονα, κοῦρον yovv, 
μέλποντες ἑκάεργον᾽ ὁ δὲ φφένα τέρπετ' ἀκούων. 

Ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλϑεν, 415 1 

δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός. 
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ayavv: 

τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὖρον ἵει ἕκάξργος '"AmoAÀow. 419. 

οἱ δ᾽ ἱστὸν στήσαντ᾽ ἀνά 9' ἱστέα λευκὰ πέτασσαν᾽ 

ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον; ἀμφὶ δὲ κῦμα 
στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης" 
ἡ δ᾽ ἔϑεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευϑον. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν, 

νῆα μὲν οἵγε μέλαιναν ἐπ᾽ ἠπείροιο ἔρυσσαν. 485 

ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάϑοις, ὑπὸ δ᾽ ἕοματα μακρὰ τανυσσαν" 

αὐτοὶ δ᾽ ἐσκύδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε. 

Αὐτὰρ ὁ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυποόροισιν, 

διογενὴς Πηλέος υἱὸς, πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

οὔτε ποτ᾽ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν 490 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φϑινύϑεσκε φέλον πῆρ 

αὖϑι μένων ποϑέεσκε δ᾽ &ÜrQv τε πτόλεμόν T£. 

"AAA. ὅτε δή δ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠὼς, 

καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες 

πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε. Θέτις δ᾽ οὐ λήϑετ᾽ ἐφε- 

τμέων 495 

παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ᾽ dy ἀνεδύσετο κῦμα ϑαλάσδης, 
ηερίη δ᾽ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπον τε. » . M ΄ NY " ΤΆΩΝ TUNI δε vi 

ERR SEPA S d E rS HNITQONI TE RIP y 99 T ΞΜ ὙΝΝΕΣ ΚΤ ΠΥ ΡΥ 
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] εὗρεν δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων 
- ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 
. ««t ῥὰ πάρουϑ᾽ αὐτοῖο καϑέξετο καὶ λάβε γούνων 500 

JI 

δσκαιῇ, δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ vm ἀνϑερεῶνος ἑλοῦσα 
λισσομένη προσέειπε Zn Κρονίωνα à ἄνακτα 

»Ζεῦ πάτερ, εἴποτε δή Ge μετ᾽ ἀϑανατοισιν ὁ ὄνησα 
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ" 
τίμησόν μοι υἱὸν, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων 505 
énAsv- ἀτάρ μὲν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Myoauéuvov 
ἠτίμησεν" ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 
ἀλλὰ σύ πέρ μιν vicov, ᾿Ολύμπιε μητίετα Ζεῦ" 
τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώεσσι τίϑει κράτος, ὄφρ᾽ ἂν ᾽Αχαιοὶ 
υἱὸν ἐμὸν τέσωσιν, ὀφέλλωσίν τέ ἕ τιμῇ." 510 

Sc φάτο᾽ τὴν. δ᾽ οὔτι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεὺς, 
ἀλλ᾽ ἀκέων δὴν ἧστο. Θέτις δ᾽ ὡς ἥψατο γούνων, 

ὡς ἔχετ᾽ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις 
ΙΝημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον, 

ἢ ἀπόειπ᾽, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ᾽ εὖ εἰδδόδῤ 515 
ὕῦσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη ϑεός suu. 

Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
| J δὴ λοίγια ἔργ᾽, ὅτε μ᾽ ἐχϑοδοπῆσαι ἐφήσεις 
"Hon, ὅτ᾽ àv μ᾽ ἐρέϑησιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 
ἡ δὲ καὶ αὕτως μ᾽ αἰὲν ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν — 820 
νεικεῖ, καί vé μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀφήγειν. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὐτις ἀπόστιχε. μή δὲ νοήσῃ 

 Ἥρη΄. ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω. 
εἰ δ᾽ ys τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίϑῃς" 
τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέϑεν ye μετ᾽ ἀϑανάτοισι μέγιστον 525 
τέχμωφ᾽ οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν 
οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, ὅ τι κεν κεφαλῇ κατανεύσω."“ 

Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων 
ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος 529 

Homeri llias. 2 
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κρατὸρ ἀπ᾿ ἀϑανάτοιο- μέγαν. δ᾽ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. 

Toy ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν᾽ ἢ μὲν ἔπειτα 

εἰς ἅλα ἄλτο βαϑεῖαν ἀπ᾽ αἰγλήξντος Ὀλύμπου, 

Ζεὺς δὲ ξὸν πρὸς δῶμα. ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν 

ἐξ ἑδέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον" οὐδέ τις ἔτλη 

μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν παντεφ' 935 

ὡς ὁ μὲν ἔνϑα καϑέξετ᾽ ἐπὺ ϑρόνου᾽ οὐδέ μιν Ἥρη 

ἠγνοίησεν ἰδοῦσ᾽ ὅτι οἱ συμφφάσσατο βουλὰς 

ἀργυρύπεξα Θέτις, ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντυς. 

αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονέωνα προσηύδα 

,,Tíg δ᾽ av vot, δολομήνο ϑεῶν συμφφάσσατο βουλᾶς; 

αἰεί του φίλον ἐστὶν, ἐμεῦ ἀπονόσφυν ἐόντα, 541 

κρυπτάδια φρονέοντα δικαξέμεν᾽ οὐδέ τί πῶ μοι 

πρόφρων τέτληκας εἰπεῦν ἔπος ὅττι νοήσῃς."“ 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν vs ϑεῶν τὲ 

“Ηρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύϑους 546 

εἰδήσειν" gehen voL ἔσοντ᾽ ἀλόχῳ. περ ἐούσῃ. 

ἀλλ᾽ ὃν μέν κ᾽ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν; οὔτις ἔπειτα 

οὔτε ϑεῶν πρότερος τόνγ᾽ εἴσεται οὔτ᾽ ἀνθρώπων" 

ὃν δέ κ᾿ ἐγὼν ἀπάνευϑε ϑεῶν ἐϑέλωμι νοῆσαι, 

μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρξο μηδὲ μετάλλα. ἐς. 580 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη 

»elvóvare Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔευπες. 

καὶ λίην σε πάρος γ᾽ οὔτ᾽ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ, 

ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράξεαι ἅσσ᾽ ἐθέλῃσθα. 

“νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σὲ παρείπῃ 595 . 

ἀργυρόπεξα Θέτις, ϑυγάτηρ ἁλέοιο γέροντος" 

s] egt] γὰρ σοίγε παρέξετο καὶ λάβε γούνων᾽ 

τῇ σ᾽ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς Ἵχιλῆα 

τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Axyaidv.* 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Zeug | 

δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, οὐδέ σὲ λήϑω" 561 

an 
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| πρῆξαι δ᾽ ἔμπης οὔτι δυνήσεαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ ϑυμοῦ 
μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι" τὸ δὲ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται. 
εἰ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἐστὶν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι. 
ἀλλ᾽ ἀκέουσα κάϑησο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείϑεο μύϑῳ, δ68 
μή νῦ vot οὐ χραίσμωσιν ὅσοι ϑιεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ 
ἄσσον ἰόνϑ', ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας égeío. 

Ὡς ἔφατ᾽, ἔδδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη. 
καί δ᾽ ἀκέουσα καϑῆστο, ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ᾽ 
ὄχϑησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς ϑεοὶ Οὐρανίωνες. 510 
τοῖσιν δ᾽ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ᾽ ἀγορεύειν, 

: μητρὶ φίλῃ ἐπέηρα φέρων, λευκωλένῳ "Hen: 
,H δὴ λοίγια ἔργα τάδ᾽ ἔσσεται οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀνεκχτα, 

 & δὴ σφὼ ἕνεκα ϑνητῶν ἐριδαέίνετον ὧδε, 
ἐν δὲ ϑεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον" οὐδέ τι δαιτὸς — 57^ 
ἐσϑλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. 
μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι, καὶ mot) περ νοεούσῃ, 
πατρὶ φίλῳ ἐπέηρα φέρειν zi, ὄφρα μὴ αὐτε 
νεικείῃσι πατὴρ, σὺν δ᾽ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. 

εἴπερ γάρ κ᾽ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴῤλ 580 
ἐξ ἐδέων στυφελίξαι" ὁ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν. 
ἀλλὰ σὺ τόνγ᾽ ἐπέεσσι καϑάπτεσϑαι μαλακοῖσιν᾽" 
αὐτίχ᾽ ἔπειϑ᾽ ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν.““ ; 
Ἂς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον 

μητρὶ κῶν ἐν χειρὶ τέϑει, καί μυν προσέειπεν 585 
.»» Τέτλαϑι, μῆτερ ἐμὴ, καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ, 

μή σε, φίλην περ ἐοῦσαν, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι 
ϑευνομένην, τότε δ᾽ οὔτι δυνήσομαι, ἀχνύμενός περ, 
χραισμεῖν" ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσϑαι. 
ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 590 

 óipe, ποδὸς τεταγὼν, ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο. 
πᾶν δ᾽ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι 

᾿χάππεσον ἐν ΜΠήμνῳ" ὀλίγος δ᾽ ἔτι ϑυμὸς évijev: 
9* 

3^, 

fuu MT [ |. 

& - 
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ἔνϑα us Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα." ᾿ is MAT à SS » 

265 AP Cty P Hom 

"Oc φάτο, μείδησεν δὲ ϑεὰ λευκώλενος Hoy, 595 

μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον. 

αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄλλοισι ϑεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν 

οἰνοχόει, γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων. 

ἄσβεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι ϑεοῖσυν, 

ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 600 

Ὃς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 

ϑαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 

οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ᾽ ᾿Ἵπόλλων, 

Μουσάων 9", αἵ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 605. 

οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἷκόνδε ἕκαστος, 

ἦχυ ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 

Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος a Ὀλύμπιος πσοῤουπεῆν; 

ἔνϑα πάρος κοιμᾶϑ', ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι" 610. 

ἔνϑα καϑεῦδ᾽ ἀναβὰς, παρὰ δὲ χρυσόϑρονος Ἥρη. 

IA4Il14A4 102 ἌΣ. 

Ονειρος. Βοιωτία 

ἢ κατάλογος τῶν νεῶν. 

Aor μέν ῥα ϑ'εοί τε καὶ ἀνέρεβ ἱπποκορυσταὶ 

εὗδον παννύχιοι, eic δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος. 

ἀλλ᾽ Oye μερμήριξε κατὰ φρένα ὡς Ayumi 

τιμήσει. ὀλέσαι δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. | 

ἥδε δέ of κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο BovAri 5 

LN "v " TOT, ra ERES 4: 
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χὰ x epa: in? “4τρείδῃ “Δγαμέμνονι οὗλον Ὄνειρον" 

S xa μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»Βάσκ᾽ ἴϑι, οὖλε Ὄνειρε, ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Δἀχαιῶν" 
ἐλθὼν ἐς κλισίην “Δγαμέμνονος “Ἱτρείδαο 

πάντα μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω. 1C 

ϑωρῆξαί ἑ κέλευε καρηκομόωντας ᾿Δχαιοὺς 
πανσυδίῃ" νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν 
Tooov: οὐ γὰρ év' ἀμφὶς Ὀλύμπια δωματ᾽ ἔχοντες 
ἀϑάνατοι φράξονται" ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε ἐφῆπται “5 — 15 
Ὡς φάτο, βῆ δ᾽ ἀρ᾽ Ὄνειρος, ἐπεὶ τὸν μὖῦϑον ἄκουσεν, 

καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν, 
βῆ δ᾽ ἀρ᾽ ἐπ᾽ ᾿Δτρείδην ᾿Ζγαμέμνονα᾽ τὸν δ᾽ ἐκίχανεν 
εὕδοντ᾽ » κλισίῃ, περὶ δ᾽ ἀμβρόσιος κέχυϑ'᾽ ὕπνος. 
6c δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ viu ἐοικὼς, 30 
Νέστορι, τόν ó« μάλιστα γερόντων vi Ayaucuvav: 
τοῦ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε ϑεῖος Ὄνειρος 
»»Βύδεις, ᾿Ἵτρέος vi& δαΐφρονος ἱπποδάμοιο; 

οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

"d λαοί T ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλεν. 25 

viv δ᾽ ἐμέϑεν ξύνες xa: Ζιὸς δὲ τοι ἄγγελός εἶμι, 
ὃς σεῦ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 
ϑωρῆξαίξ Gs κέλευσε καρηκομόωντας ᾿Ζ4χαιοὺς 
πανσυδίέῃ" νῦν γάρ x&v ἕλοις πόλιν εὐρυαγυιαν 
Τρώων' οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δωματ' ἔχοντες 30 
ἀϑάνατοι φράξονται: ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
"Hey λισσομένη, Τρώεσσι ὃὲ κήδε ἐφῆπται 

ἐκ hs. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσὶ, μηδέ σὲ λήϑη 
αἱρείτω, &UT ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.““ 

Ἃς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δ᾽ £Aur αὐτοῦ 35 
"τὰ φρονέοντ' ἀνὰ ϑυμὸν ἅ ῥ᾽ οὐ τελέεσϑαι ἔμελλον. 

3 ad γαρ oy. αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κεένῳ, 
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νήπιος, οὐδὲ τὰ ἤδη & Q« Ζεὺς μήδετο ἔργα" 

ϑήσειν γὰρ ἔτ ἔμελλεν ἐπὶ ἄλγεί τε στοναχάς τὲ 

Τρωσί τε καὶ ΖΙαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 40 1 

ἔγρετο δ᾽ ἐξ ὕπνου, ϑείη δέ μεν &ugéyvr ὀμφή. 

ἕξετο δ᾽ ὀρϑωϑεὶς, μαλακὸν. δ᾽ ἔνδυνε χιτῶνα, 

καλὸν νηγάτεον; περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος" 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον. 48 

εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον, ἄφϑιτον αἰεί" 

συν τῷ ἔβη κατὰ νῆας ̓ Δχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

Ἠὼς μέν ῥα ϑεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον, 

Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν" 

αὐτὰρ ὁ κηρύκεσσι. λιγυφϑόγγοισι κέλευδσεν 50 

κηρύσσειν ἀγορήνδε καρηκομόῶντας ᾿ἀχαιούς᾽" 

of μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ ὦκα. 

Βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαϑύμων ἷξε γερόντων 

Νεστορέῃ παρὰ νηὶ Πυλοιγενέοβ βασιλῆος" 

τοὺς ὅγε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν 55 3 

οοἰλῦτε, φίλου" ϑεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλϑεν Ὄνειρος 

ἀμβροσίην διὰ νύκτα" μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ 

εἶδός τὲ μέγεϑός ve φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐῴκει. 

στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μὲ πρὸς ̓ μὖϑον ἔειπεν" 

εὔδειρ; ᾿Δτρέος vit δαΐφρονος [πποδάμοιο; 60 

οὐ χρὴ παννύχιον εὐδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

Q λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλεν. 

νῦν δ᾽ ἐμέϑεν ξύνες ὦκα" Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, 

ὃς σεῦ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

ϑωρῆξαί Gs κέλευσε καρηκομόωντας ᾿ἉἽχαιοὺς 65 

πανσυδίῃ" νῦν yao κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 

Τρώων. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἀϑάνατοι φράξονται" ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 

Hoy λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε ἐφῆπται 
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ix Ζιός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν." ὡς 0 μὲν εἰπὼν 70 

; ὄχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αἴ κέν πως ϑωφήξομεν υἷας ̓ Αχαιῶν. 

πρῶτα δ᾽ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἢ ϑέμις ἐστὶν, 

καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυπλήϊσι κελεύσω" 

ὑμεῖς δ᾽ ἄλλοϑεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν." 75 

Ἤτοι ὃ oy ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄφ᾽ ἕξετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

Νέστωρ, 0g ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἡμαϑύεντος" 

9 σφιν ἐδφφονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 

»9. φίλοι; ““ργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον "xov ἄλλος ἔνισπεν, 80 

ψεῦδός xev φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεϑα μᾶλλον" 

νῦν δ᾽ ἴδεν ὃς μέγ ἄριστος ᾿Δχαιῶν εὔχεται εἶναι. 

ἀλλ ἄγετ᾽, &i' κέν πως ϑωρήξομεν viec ᾿Δχαιῶν." 
Ὃς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξ ἦρχε νέξσϑαι. 

οἱ δ᾽ ἐπανέστησαν πείϑοντο ve ποιμένι λαῶν, 85 
σκηπτοῦχοι βασιλῆες" ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. | 
QUvs ἔϑνεα εἶσι μελυισσάων ἀδινάων, 
πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων᾽ 
βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ᾽ ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν" 
αἱ μέν v ἔνϑα ἅλις πεποτήαται, αἱ δὲ τε ἔνϑα ^ 90 
ὡς τῶν ἔϑνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 
ἠϊόνος προπάροιϑε βαϑείης ἐστιχόωντο 

ἰλαδὸν εἰς ἀγοφήν᾽" μετὰ δὲ σφίσιν Ὄσσα δεδήει 

ὀτρύνουσ' ἐέναι, Διὸς ἄγγελος" οἱ δ᾽ ἀγέροντο 

τετρήχει δ᾽ ἀγορὴ, ὑπὸ δὲ στεναχίξετο γαῖα 95 
λαῶν ἵξόντων, ὅμαδος δ᾽ Qv: ἐννέα δέ σφεας 

κήρυκες βοόωντες ἐρήτνυον, εἴποτ᾽ ἀὑτῆς 

σχοίατ᾽, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων. 

σπουδῇ δ᾽ ἕξετο λαὸς, ἐρήτυϑεν δὲ καϑ᾽ ἔδρας 
παυσάμενοι κλαγγῆς" ἀνὰ δὲ κρείων ““γαμέμνων 106 
Hm σκῆπτρον ἔχων, τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων. 
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Ἥφαιστος uiv δῶκε zi, Κρονίωνι ἄνακτι, 
αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργειφόντῃ᾽ 
Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ, : 
αὐτὰρ 0 αὖτε Πέλοψ δῶκ᾽ r£, ποιμένι λαῶν: 105 . 
"rgsUg δὲ ϑνήσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ, 2 
αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ᾽ "Jyauduvovi λεῖπε φορῆναι, : 
πολλῇσιν νήσοισι καὶ ἼἽργεν παντὶ ἀνάσσειν. à 
τῷ Oy ἐρεισάμενος ἔπε ᾽Ζργείοισι μετηύδα 

»$, φίλοι; ἥρωες zlavaol, ϑεράποντες ΄ἄρηος, 110 .— 
Ζεύς us μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ, Ε 
σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν — 
Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσϑαι, ἢ 
νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί μὲ κελεύει 
δυσκλέα Moyog ἱκέσϑαι, ἐπεὶ πολὺν ὥλεσα λαόν. 115 
οὕτω zov zh μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, 
ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα | 
ἠδ᾽ ἔτι καὶ λύσει" τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 
αἰσχρὸν γὰρ τόδε y ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι, 
μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Axoudv 120 
ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσϑαι 
ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ᾽ οὔπω τι πέφανται. 

εἴπερ γάρ x ἐθέλοιμεν Ayowot τε Τρῶές τε, 
ὅρκια πιστὰ ταμόντες, ἀριϑμηϑήμεναι ἄμφω, 
Τρῶας μὲν λέξασϑαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, 125 
ἡμεῖς δ᾽ ἐς δεκάδας διακοσμηϑεῖμεν ᾿4χαιοὶ, 
Τρώων δ᾽ ἄνδρα ἕκαστον ἑλοίμεϑα οἰνοχοεύειν, 
πολλαί xsv δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο. 
τόσσον ἐγώ φημι πλέας ἔμμεναι υἷας ᾿ἀχαιῶν 
Τρώων, ot ναίουσι κατὰ πτόλιν" ἀλλ᾽ ἐπέκουροι 
πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν, 
ot με μέγα πλάξουσι καὶ οὐκ εἰῶσ᾽ ἐθέλοντα 
Ἰλίου ἐκπέρσαι εὐναιόμενον πτολέεϑρον. 
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E ài βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοὶ, 
-καὶ δὴ δοῦρα σέδσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνταν" 135 
αἱ δέ που ἡμέτεραί τ᾽ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα 
εἴατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι" ἄμμι δὲ ἔργον 
αὕτως ἀκράαντον, οὗ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἱκόμεσϑα. 
ἀλλ᾽ ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες" 
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 140 
οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἵρήσομεν εὐρυάγυιαν." 

Ὡς φάτο, τοῖσι δὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν 
πᾶσι μετὰ πληϑύὺν, ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν. 
κινήϑη δ᾽ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ ϑαλάσσης, 

, 2 ,ὕ 1 , 3 3 , 
πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μὲν τ Evgog ve lNovog τ 148 

ὥρορ᾽ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. 
ὡς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαϑὺ λήϊον ἐλϑὼν, 
λάβρος ἐπαιγίξων, ἐπί v ἠμύει ἀσταχύεσσιν, 
ὡς τῶν πᾶσ᾽ ἀγορὴ κινήϑη. τοὶ δ᾽ ἀλαλητῷ 

^ "We NS , ^ ΡΝ τὶ I4 , “ 

νῆας ἔπ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ᾽ ὑπένερϑε κονίη 150 
er 2/5723 , er mue / / ἵστατ ἀειρομένη᾽ τοὶ δ᾽ ἀλλήλοισι κέλευον 
ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ᾽ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν, 
οὐρούς τ᾽ ἐξεκάϑαιρον᾽ di). δ᾽ οὐρανὸν ἵκεν 
οἴκαδε ἵ ἱεμένων" ὑπὸ δ᾽ ἤφεον ἕρματα νηῶν. 

Ἔνϑα κεν ““φγείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχϑη, 155 

& μὴ ᾿ϑηναίην Ἥρη πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

,553 πόποι, αἰγιόχοιο Ζιὸς τέκος, ᾿ἀτρυτώνη,. 
οὕτω δὴ οἷκόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
᾿Δργεῖοι φεύξονται ἐπ᾿ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης, 
κὰδ δέ κεν suyo Av Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν 160 
᾿Αργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 
(£v Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης. 
ἀλλ ἴϑι νῦν κατὰ λαὸν ᾿Δχαιῶν χαλκοχιτώνων᾽ 

σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 
μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας."“ 165 
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Ως igo, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ yAuvxolxu AOqvn. 
βῆ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα, 
καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑοὰἂᾶς ἐπὶ νῆας ᾿Δἀχαιῶν. 
εὗρεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα, zd μῆτιν ἀτάλαντον, 
ἑσταότ᾽: οὐδ᾽ ὅγε νηὸς ἐὐσσέλμοιο μελαίνης 170 
ἅπτετ᾽, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ ϑυμὸν ἵκανεν. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 

»»Ζιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
vro δὴ oixovós, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
φεύξεσϑ᾽ ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες, 170 
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λέποιτε 
᾿ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Ζχαιῶν 
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης. 
ἀλλ ἴϑι νῦν κατὰ λαὸν “ἡχαιῶν, μηδέ τ᾽ ἐρώει, 
σοῖς δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυς φῶτα ἕκαστον, 180 
μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἐλκέμεν ἀμφιελίσσας." 

"Qc qu) , ὁ δὲ ξυνέηκε ϑεᾶς ὅπα φωνησάσης, 
βῆ δὲ ϑέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε" τὴν δ᾽ ἐκόμισσεν 
κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰ᾿ϑακήσιος, ὃς οἵ ὀπήδει. 
αὐτὸς δ᾽ ““τρείδεω “Ἱγαμέμνονος ἀντίος ἐλϑὼν 188. 

' δέξατό οἵ σκῆπτρον πατρώϊον, ἄφϑιτον αἰεί" 
σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας “χαιῶν χαλκοχιτώνων. 

Ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 
τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκξ παραστᾶς" 
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»γπαιμόνί, οὔ σε ἔοικε κακὸν ὡς δειδέσσεσϑαι, 1900 

ἀλλ᾽ αὐτὸς τὲ κάϑησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς. 
οὐ γάρ πω σάφα οἶσϑ᾽ οἷος νόος ᾿Δτρείωνος᾿ 
νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ᾽ ἴψεται υἷας ᾿Αχαιῶν. 
ἐν βουλῇ δ᾽ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπεν. 
μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακόν υἷας ᾿Δχαιῶν. 196. 

ϑυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέος βασιλῆος" 

τιμὴ δ᾽ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ μητίετα Ζεύς." 
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Ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι, 

τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκε τε μύϑῳ 

»»Ζ]αιμόνί;, ἀτρέμας ἦσο καὶ ἄλλων adipi ἄκουε, 200 

ot G&O φέρτεροί εἰσι. σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 

οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίϑμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ. 

οὐ μέν πῶς πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ ᾿4χαιοί. 

οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιφανίη" εἷς κοίρανος ἔστω, 

εἷς βασιλεὺς, € c) ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήνεω. 205 

σκῆπτρόν v ἠδὲ éste, ἵνα σφίσι βασιλεύῃ,. « 

Ὡς ὅ ὅγε κοιρανέων δίεπε στρατόν" of δ᾽ ἀγορήνδε 

αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλαάσσης 

αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε zóvrog. 219 

Ἄλλοι μέν rj &ovro, ἐρήτυϑεν δὲ καϑ' ἕδρας" 

Θερσίτης δ᾽ ἔτι μοῦνος ἀμετφοεπὴς ἐκολῷα; 

ὃς Ó ἔπεα φρεσὶν ἧσιν (xoc τε' πολλά τε ἤδη; 

μὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, 

ἀλλ᾽ ὃ τι οἵ εἴσαντο γελοίνον “ργείουσιν 215 

ἔμμεναι. αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἡλϑεν᾽ 

φολκὸς ἔην; χωλὸς δ᾽ ἕτερον. πόδα" τὼ δέ ol ὥμω 

κυρτὼ, ἐπὶ στῆϑος συνοχωκότε᾽ αὐτὰρ ὕπερϑεν 

φοξὸς ἔην κεφαλὴν; ψεδνὴ Ü ἐπενήνοϑε λαάχνη. 

ἔχϑιστος. δ᾽ Aiit μάλιστ᾽ ἦν ἠδ᾽ Ὀδυσῆϊ: 220 

τὼ γὰρ ψεικείεσκε᾽ τότ᾽ CUT ““γαμέμνονι δίῳ 

ὀξέα κεκληγὼς λέγ᾽ ὀνείδεα. τῷ δ᾽ ἀρ’ ᾿ἁχαιοὶ 

ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηϑέν v ἐνὶ ϑυμῶ. 

αὐτὰρ ὁ μακρὰ βοῶν dyepépvove νείκεε μύϑῳ 

»AvpsiUn, τέο δ᾽ αὖτ᾽ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζευς ; 228 

᾿πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ ὃξ γυναῖκες 

εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίφετοι; ἅς τοι ᾿“χαιοὶ 

πρωτίστῳ δίδομεν, εὖτ᾽ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν. 

ἢ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, 0v. κέ τις οἶδει 
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Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου υἷος ἄποινα, 930 . 
ὃν x&v ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος ᾿Αχαιῶν, 
ji γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι, 
ἥντ᾽ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν 
ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας ̓ Αχαιῶν. 

εὐ πέπονες, κάκ᾽ ἐλέγχε᾽, ᾿4χαιΐδες, οὐκέτ᾽ ᾿4χαιοὶ, “35 

οἰκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεϑα. τόνδε δ᾽ ἐῶμεν 
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν., ὄφρα ἴδηται 
ἤ δά τί οἵ 4' ἡμεῖς προσαμύνομεν, ἠδ καὶ οὐκί" 
ὃς καὶ νῦν ᾿Δχιλῆα, £o μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα, 
ἠτίμησεν" ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 9240 
ἀλλὰ μάλ᾽ οὐκ ᾿Δχιλὴῆϊ χόλος φρεσὶν, ἀλλὰ μεϑήμων᾽ 
7 γὰρ ἂν, ᾿Ατρείδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο."“ τοῖς, ἢ 

Ὃς φάτο νεικείων ᾿Ζγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, D 
Θερσίτης" τῷ δ᾽ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεὺς. ΞῈ 
καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύϑῳ 246 

»»Θερσοῖτ᾽ ἀκριτόμυϑε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητὴς, 

ἴσχεο. μηδ᾽ ἔϑελ᾽ οἷος ἐριξέμεναι βασιλεῦσιν. 
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον 
ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ᾽ ᾿Δτρείδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἤλϑον. 
τῷ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ᾽ ἔχων ἀγορεύοις, 950 
καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις. νόστον τε φυλάσσοις. 
οὐδέ τέ πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 
ἢ εὖ ἠὲ κακῶς νοστήσομεν υἷες ᾿Δχαιῶν. | 
[τῷ νῦν ᾿Δτρείδῃ Φγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 
ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἵ μάλα πολλὰ διδοῦσιν 258. 
ἥρωες Ζίαναοί: σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις. | 
ἀλλ᾽ ἔκιτοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" | 
εἴ κ᾽ ἔτι σ᾽ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε, : 

4 
| μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ Olve«t κάρη ὥμοισιν ἐπείη, 

μηδ᾽ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην, 460 
εἰ μὴ ἐγώ 65 λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, 
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a χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, vov αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, 

αὐτὸν δὲ κλαίοντα ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω 

“πεπληγὼς ἀγοφῆϑεν ἀεικέσσι πληγηῖσιν. FT 264 

ἋὩς ἄρ᾽ ἔφη. σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ouo 

᾿ πλῆξεν᾽ 0 δ᾽ ἰδνώϑη; θαλερὸν δὲ οἵ ἔκπεσε δάκρυ. 

σμῶδιξ δ᾽ αἴματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη 
σκήπτρου ὕπο χρυσέου" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἕξετο τάρβησέν τε; 
ἀλγήσας δ᾽, ἀχρεῖον ἰδὼν, ἀπομόρξατο δάκρυ. 
of δὲ, καὶ ἀχνύμενοί περ. ἐπ᾿ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν, 270 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον 

οἷ) πόποι, 1) δὴ μυρί᾽ Ὀδυσσεὺς ἐσϑλὰ ἔοργεν 
βουλάς v' ἐξάρχων ἀγαϑὰς πόλεμόν τε κορύσσων'᾽ 
νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον ἐν "Agyelousw ἔρεξεν, 
ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ᾽ ἀγοράων. 2715 

οὔ ϑήν μιν πάλιν αὐτις ἀνήσει ϑυμὸς ἀγήνωρ 

vaxsiew βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσυν."" 

"Qe φάσαν ἡ πληϑύς" ἀνὰ δὲ πτολίπορϑος Ὀδυσ- 
σεὺς 

ἔστη σκῆπτρον ἔχων -- παρὰ δὲ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 
εἰδομένη κήρυκι, σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει, 280 
ὡς ἅμα 9' ol πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες ᾿“χαιῶν 
μὖϑον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν - 
0 σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετξειπεν 

»Avosíón, νῦν δή Gs, ἄναξ, ἐθέλουσιν Ayouot 
πᾶσιν ἐλέγχιστον ϑέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσινν 488 
οὐδέ τοι ἐχτελέουσιν ὑπόσχεσιν, ἥνπερ ὑπέσταν 
ἐνθάδ᾽ ἔτι στείχοντες ἀπ᾿ "Aoysog ἱπποβότοιο; 
Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι. 
ὥστε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὸὶ χῆραί vs γυναῖκες 
ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκόνδε νέεσϑαι. 290 
7 μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηϑέντα νέεσϑαι. 
καὶ γάρ τίς ϑ᾽ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο 
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ἀσχαλάᾳα σὺν νηὶ πολυξύγῳ., ὄνπερ ἄελλαι 
χειμέριαν εἰλέωσιν ὀρινομένη τὲ ϑάλασσα᾽" 
ἡμῖν δ᾽ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς 295 

ἐνθάδε μιμνόντεσσι.. τῷ οὐ νεμεσίξζομ᾽ ᾿4χαιοὺς 
ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης 
αἰσχρόν τοι δηρόν τὲ uévsewv xevsóv τε νέεσϑαι. 
τλῆτε, φίλοι, καὶ μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν 
ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται, ἠὲ καὶ οὐκί. . 800 
εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν, ἐστὲ δὲ πάντες 
μάρτυροι, ovg μὴ κῆρες ἔβαν ϑανάτοιο φέρουσαι: 
χϑιξά τε καὶ πρώϊξ᾽, ὅτ᾽ ἐς “ὐλίδα νῆες ᾿ἀχαιῶν 
ἠγερέϑοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι" 
ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς 305 
ἔρδομεν ἀϑανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας, 
καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅϑεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ" 
ἔνϑ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα: δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς, 
σμερδαλέος, τόν δ᾽ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόωσδε, 
βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥὰ πλατάνιστον ὄρουσεν. 58ι. 
ἔνϑα δ᾽ ἔσαν στρουϑοῖο νεοσσοὶ, νήπια τέκνα, 
ὄξῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ, πετάλοις ὑποπεπτηῶτες, 
ὀκτὼ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέκνα. 
ἔνϑ᾽ Oye τοὺς ἐλεεινὰ κατησϑιε τετριγῶτας᾽ 
μήτηρ δ᾽ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα" 315 
τὴν δ᾽ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκν᾽ ἔφαγε στρουϑοῖο καὶ αὐτὴν, 
τὸν μὲν ἀρίζηλον ϑῆκεν ϑεὸς, ὅσπερ ἔφηνεν᾽ 
λᾶαν γάρ μιν ἔϑηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω" 
ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες ϑαυμάξομεν οἷον ἐτύχϑη. 370 
ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα ϑεῶν εἰσῆλϑ᾽ ἑκατόμβας, 

Κάλχας δ᾽ αὐτίρ ἔπειτα ϑεοπροπέων ἀγόρευεν 
"rízv vio ἐγένεσϑε, καρηκομόωντες ᾿Δχαιοί; 
ἡμῖν μὲν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺρ, 

Pi " 

yw idum, 7.7. pP RUN 
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: ὄψιμον, ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται. — 325 

ὡς οὗτος κατὰ τέκν᾽ ἔφαγε στρουϑοῖο καὶ αὐτὴν, 

ὀκτὼ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἢ τέκε τέκνα" 
ὡς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖϑι, 

τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

κεῖνος τὼς ἀγόρευε" τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. — 330 
ἀλλ᾽ ἄγε, μίμνετε πάντες, ἐϊκνήμιδες ᾿4χαιοὶ, 
αὐτοῦ, εἰσόκεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἔλωμεν."" 

"Qe ἐἔφατ᾽, Aoystor δὲ μέγ᾽ ἴαχον -- ἀμφὶ δὲ νῆες 
σμερδαλέον κονάβησαν ἀύσάντων ὑπ᾽ ᾿Δχαιῶν -- 
ub9ov ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος ϑείοιο. 335 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

,:99 πόποι, ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασϑε 
νηπιάχοις, οἷς οὔτι μέλει πολεμήϊα ἔργα. 
πῆ δὴ συνϑεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἡμῖν; 
ἐν πυρὶ δὴ βουλαί T6 isses μήδεά T ἀνδρῶν, 840 
ὀπουνδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ, ἧς ἐπέπιϑμεν" 
αὕτως γάρ ῥ᾽ ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος 
εὑρέμεναι δυνάμεσϑα, πολὺν χρόνον ἐνθαδ᾽ ἐόντες. 
᾿Ατρείδη, σὺ δ᾽ ἐϑ᾽ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν 
ἄρχευ᾽ ᾿Φργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας, 345 

τουσδε δ᾽ ἔα φϑινύϑειν, ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ayoudv 
νόσφιν βουλεύωσ᾽ -- ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν - 
πρὶν "4ργοσδ᾽ ἱέναι, πρὶν καὶ zig αἰγιόχοιο 
γνώμεναι εἶτε ψεῦδος ὑπόσχεσις, ἠὲ καὶ οὐκί. 
φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα 350 
ἤματι τῷ, ὅτε νηυσὺν ἐπ᾿ ὠκυπόροισιν ἔβαινον 
“ργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες, 
ἀστράπτων ἐπιδέξι᾽, ἐναίσιμα σήματα φαένων. 
τῷ μή τις πρὶν ἐπειγέσϑω οἷκόνδε νέεσθαι, 
πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηϑῆναι, — 355 
τίσασϑαι δ᾽ “Ελένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 
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εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκόνδε νέεσϑαι, 

ἀπτέσϑω ἧς νηὸς ἐὐσσέλμοιο uiae, 

ὄφρα πρόσϑ᾽ ἄλλων ϑάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ. 

ἀλλὰ, ἄναξ, αὐτός v εὖ ἡ μήδεο πείϑεό v ἄλλῳ- 360. 

οὔτοι ἀπόβλητον ἐπος ἔσσεται; ὅττι κεν εἴπω᾽ 

κρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας, ᾿Ζγάμεμνον, - 

ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ;, φῦλα δὲ φύλοις. 
εἰ δέ κεν ὡς ἔρξῃς καί τοι πείϑωνται ᾿Αχαιοὶ; . 8βά 

γνώσῃ Pneu) ὃς 9 ἡγεμόνων κακὸς ὅς τένυ λαῶν 

ἠδ᾽ ὃς κ᾽ ἐσθλὸς ἔῃσι᾽ κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται" 

γνώσεαι δ᾽ εἰ καὶ ϑεσαεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπαξεις, 

ἢ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.“ 1 

Tov δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ipéltou Ayauéuvov | 

»ti pev QUT. ἀγορῇ vci, γέρον, υἷας ᾿Δἀχαιῶν. 5810 ; 

αἵ γὰρ, Ζεῦ ve πάτερ καὶ ᾿'4ϑηναίη καὶ “Ἄπολλον, ' 

τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ayatdv: : 

» uU * 1 

νὰ μων gp OPER S PLC 

τῷ κε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος 

χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσα ve περϑομένη τε. 
ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγέ ἔδωκεν, 315 

ὃς ὦ uev ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει. 

καὶ γὰρ ἐγὼν Ay eus TE μαχησάμεϑ᾽ εἵνεκα κούρης 

ἀντιβίοις ἐπέεσσιν. ἐγὼ δ᾽ ἦρχον χαλεπαίνων. 

εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ᾽ ἔπειτα 

Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ écart, οὐδ᾽ ἡβαιόν. 380 

νῦν δ᾽ ἔρχεσϑ᾽ ἐπὶ δεῖπνον. ἵνα ξυνάγωμεν "Agro. 

εὖ μέν τις δόρυ ϑηξάσϑω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα ϑέσϑω, 

εὖ δὲ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν. | 

εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσϑω, 

ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεϑ᾽ Aon. 385 ῦὃ 

οὐ γὰρ παυσωλή γὲ μετέσσεται, οὐδ᾽ ἠβαιὸν, | 

εἰ μὴ νὺξ ἐλϑοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν. 

ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήϑεσσιν 
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- ἀσπίδος ἀμφιβρύτης, περὶ δ᾽ ἐγχεῖ χεῖρα καμεῖται" 

A ἱδρώσει δέ τευ ἵππος £Uboov ἄρμα τιταίνων. 390 

ὃν δέ x! ἐγὼν ἀπάνευϑε μάχης ἐθέλοντα νοήσω 

μιμνάξειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἵ m 

ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ᾽ οἰωνούς“ 

Ὡς ἔφατ᾽, ̓ Δφγεῖοι ὃξ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε κῦμα 

ἀκτῇ ἐφ᾽ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλϑὼν, 395 

προβλῆτι σκοπέλῳ᾽" τὸν δ᾽ οὔποτε κύματα λείπει 

παντοίων ἀνέμων, ὅτ᾽ ἂν ἔνϑ᾽ ἢ ἔνϑα γένωνται. 

ἀνστάντες δ᾽ ὀρέοντο κεδασϑέντες κατὰ νῆας, 

κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο. 

ἄλλος δ᾽ ἄλλῳ ἔρεξε ϑεῶν αἰειγενετάων, 400 

εὐχόμενος Quvotóv τε φυγὲϊν καὶ μῶλον Aguog. ᾿ 

αὐτὰρ ὁ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ζγαμέμνων 

πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι, 

κέκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν; 
Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, 408 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱὸν, 
ἔχτον δ᾽ avc Ὀδυσῆα, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον. 
αὐτόματος δέ οἱ ἦλϑε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 
ἤδεε γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο. 

βοῦν δὲ περίστησάν τε καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 410 

τοῖσιν δ᾽ εὐχόμενος μετέφη κρείων ᾿Ζγαμέμνων 
Ζεῦ κύδιστε μέγιστε, κελαινεφὲς, αἰϑέρι ναίων, 

μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλϑεῖν, 
πρίν μὲ κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαϑρον 
αἰϑαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηΐοιο ϑύρετρα, 415 
Exvógsov δὲ χιτῶνα περὶ στήϑεσσι δαΐξαι 
χαλκῷ δωγαλέον" πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

* , /, A^ πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαξοίατο γαῖαν." 

fid. 

i 7 - 

“ἂς ἔφατ᾽. οὐδ᾽ ἄρα πώ οἵ ἐπεκραίαινξε Κρονίων. 

ἀλλ᾽ ὅγε δέκτο μὲν (gà, πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλε: 
Homeri Ilias. à 
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αὐτὰρ ἐπεί δ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 491 
αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 
μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 
δίπτυχα ποιήσαντες, im" αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν. 
καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίξῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον, 436 
σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη καὶ σαλάγχν᾽ ἐπάδσαντο, 
μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 

. ὦπτησαν vs περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύπκοντό τὲ δαῦτα, 480 
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
τοῖς ἄρα μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

»γἀτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν "Ayduspvov, 

μηκέτι νῦν oio αὖϑι λεγώμεϑα, μηδ᾽ ἔτι δηρὸν 486 

ἀμβαλλώμεϑα ἔργον, ὃ δὴ ϑεὸς ἐγγυαλίξει. 
ἀλλ᾽ ἄγε, κήρυκες μὲν yovv χαλκοχιτώνων 
λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας, 
ἡμεῖς δ᾽ ἀϑρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿“χαιῶν — 

ἴομεν, ὄφρα xe ϑᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν "dono. 440. 

Sic ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν "Ayau£uvov. 

αὐτίκα κηρύκεσσι λιψγυφϑόγγοισι κέλευσεν 

κηρύσσειν πόλεμόνδε καρηκομόωντας ᾿Αχαιούς. 

οὗ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μαλ᾽ ὦκα. 

of δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρείωνα διοτρεφέες βασιλῆες 445 

ϑῦνον κρίνοντες; μετὰ δὲ γλαυκχώπιρ A), 

αἰγίδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀϑανάτην τε" 

τῆς ἑκατὸν ϑύυσανοι παγχρύδσεοι ἠερέϑονται, 

πάντες ἐυὐπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος. 

σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν “Δχαιῶν͵ 450 

ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι" ἐν ὃὲ σϑένος ἄρσεν ἑκάστῳ 

καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσϑαι. 
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E | τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσϑαι 

— ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην £s πατρίδα γαῖαν. 

Ἠῦτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην δ 

οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαϑεν δέ vs φαίνεται αὐγὴ. 

ὡς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ ϑεσπεσίοιο 

αἴγλη παμφανόωσα δι᾿ αἰϑέρος οὐρανὸν κεν. 

Τῶν 0, ὥστ᾽ ὀρνίϑων πετεηνῶν ἔϑνεα πολλὰ, 

χηνὧν ῆ δ. ὐπίον ἢ κύκνων Sovárgodetomr: 460 

"Acto ἐν λειμῶνι, Καύστρίου ἀμφὶ δέεϑρα, 

ἔνϑα καὶ ἔνϑα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν, 

κλαγγηδὸν προκαϑιξόντων, Munpayet δέ τε λειμὼν, 

og τῶν ἔϑνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 464 

ἐς πεδίον προχέοντο “Σκαμάνδριον᾽ αὐτὰρ ὑπὸ χϑὼν 

σμερδαλέον κονάβιξε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων. 

ἔσταν δ᾽ ἐν λειμῶνι Σικαμανδρίῳ ἀνϑεμόεντι 

μυρίοι, ὅσσα vs φύλλα καὶ ἄνϑεα γίγνεται ὥρῃ. 

Hvre μυιάων. ἀδινάων ἔϑνεα πολλὰ, 

αἵτε κατὰ σταϑμὸν ποιμνήϊον ἡλάσκουσιν 470 

ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τὸ γλάγος ἄγγεα δεύει, 

τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι καρηκομόωντες AAxotol 

ἐν πεδίῳ ἵσταντο, διαρραῖσαι μεμαῶτες. 

Yero); δ᾽, ὥστ᾽ αἰπόλια πλατέ᾿ αἰγῶν αἰπόλοι ἄν-- 

ὄρες 

ῥεῖα διακρίνωσιν, ἐπεί «e νομῷ μιγέωσιν, 470 

Q)g τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνϑα καὶ ἔνϑα 
ὑσμίνηνδ᾽ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων ᾿Δγαμέμνων, 
ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Zhi τερπικεραύνῳ, 
"Ager δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. 
ἠῦτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 480 

ταῦρος" ὁ γάρ vs βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσιν" 
τοῖον ἄρ᾽ ᾿Δτρείδην iria Ζεὺς ἤματι κείνῳ, 
᾿ἐκπρεπέ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 

At 
"^ 
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Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχου-- 
δαι — 

ὑμεῖς γὰρ Oeo ἐστε, πάρεστέ τε, ἴστε ve πάντα, 485 
ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν - 
οἵτινες ἡγεμόνες ΖΙαναῶν καὶ κοέίρανοι ἦσαν. 
πληϑὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 

οὐδ᾽ εἴ μου δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα: δὲ στόματ᾽ εἶεν, 
φωνὴ δ᾽ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι rro ἐνείη, 490 
εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες "Μοῦσαι, “ιὸς αἰγιόχοιο 
ϑυγατέρες, μνησαίαϑ᾽ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἤἦλϑον. 

ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας. 
Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Δηήϊτος ἦρχον 

᾿Δρκεσίλαός τε Προϑοήνωρ τε Κλονίος τε, 495 
οἵ 9" Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ «“ὐλίδα πετρήεσσαν 
Σχοῖνόν τε Σκῶλὸον τὲ πολύκνημόν τ᾽ Evcovóv, 
Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσὸν, 
οἵ T ἀμφ᾽ ou ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρύϑρας, 
ot v Ἐλεῶν᾽ εἶχον ἠδ᾽ Ὕλην καὶ Πετεῶνα, 500 

GP Μεδεῶνά v', éxvíusvov zvoA(st'gov, 
Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά ve Θίσβην, 
οἵ ve Κορώνειαν καὶ ποιήενϑ᾽ ᾿4λέαρτον, 
ot τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ᾽ ot Γλίσαντ᾽ ἐνέμοντο, 
οἵ 9^ Ὑποϑήβας εἶχον, ἐϊκτίμενον πτολίεϑρον, 806 
Ογχηστόν 9^ ἱερὸν, Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος, 
οἵ τε πολυστάφυλον "Agvqv ἔχον, οἵ τε [Μίδειαν 
Νῖσάν τε ξαϑέην ᾿ἀνθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν᾽ 
τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ 
κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον. 51€ 

Οἱ δ᾽ ᾿ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ᾽ Ὀρχομενὸν «Μινύειον, 
τῶν «oy ᾿Ασκάλαφος καὶ Ἰάλμενος, υἷες "Ἄρηος, 
οὗς τέκεν ᾿Δστυόχη δόμῳ “Ἄκτορος ᾿4ξείδαο, 
παρϑένος αἰδοίη, ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα, 
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$. JR κρατερῷ * ὁ δέ οἵ παρελέξατο λάθρῃ" 515 
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

ο΄ Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστφροφος ἤρχον, 

υἱέες Ἰφίτου μεγαϑύμου Ναυβολίδαο, 

of Κυπάρισσον ἔχον Πυϑῶνά τε πετρήεσσαν 

Κρῖσάν τε ζαϑέην καὶ “αυλίδα καὶ Πανοπῆα, 520 

ot τ᾽ ᾿ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, 
et τ᾽ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, 
οἵ τε Δίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο" 
τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
οἱ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, 525 
Βοιωτῶν δ᾽ ἔμπλην ἐπ᾽ ἀριστερὰ ϑωρήσσοντο. 

“Δοκρῶν δ᾽ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας, 
μείων, οὔτι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Aug, 
ἀλλὰ πολὺ μείων" ὀλίγος μὲν ἔην, λινοθώρηξ, 
ἐγχείῃ δ᾽ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ ᾿Αχαιούς" 530 
ob Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ᾽ Ὀπόεντά vs Καλλίαρόν τε 
Βῆσσάν τε Σκάρφην vs καὶ “ὐγειὰς ἐρατευνὰς 
Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεϑρα" 
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο 
“οκρῶν, ot ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης. 58ὅ 

Qt δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες, 
Χαλκίδα τ᾽ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν 9' Ἱστίαιαν 
Κήρινϑόν τ᾽ ἔφαλον zfíov τ᾽ αἰπὺ πτολίεϑρον, 
ot τε Κάρυστον ἔχον ἠδ᾽ οἱ Στύρα ναιετάασκον. 
τῶν αὖϑ᾽ ἡγεμόνεν᾽ ᾿Ελεφήνωρ, ὄξος ἄφηος, 540 
Χαλκωδοντιάδης, μεγαϑύμων ἀρχὸς 4fivvav. 
τῷ δ᾽ Gu “Ἄβαντες ἕποντο €ool, ὄπυϑεν κομόωντες, 
αἰχμηταὶ, μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελέῃσιν 
ϑώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήϑεσσιν᾽" 
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναν νῆες ἕποντο. 545 

Qv δ᾽ ἀρ ᾿ϑήνας εἶχον, ἐὐκτίμενον πτολίεϑρον, 
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δῆμον Ἐρεχϑῆος μεγαλήτοφος, ὅν ποτ Aii 

ϑρέψε Ζιὸς ϑυγάτηρ - τέκε δὲ ξείδωρος ἄρουρα - 

κὰδ δ᾽ ἐν "Avis εἷσεν, ἑῷ ἐνὶ πίονι νηῶ" 

ἔνϑα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται 550 

κοῦροι. “4ϑηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν" 

τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευ υἱὸς Πετεῶο Μενεσϑεύς. 

τῷ δ᾽ οὔπω τις ὁμοῖος ἐπιχϑόνιος γένετ ἀνὴρ 

κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας - 

Νέστωρ οἷος ἔριξεν" ὁ γὰρ προγενέστερος ἥεν - 

τῷ δ᾽ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Aiug δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας. 

[στῆσε δ᾽ ἄγων ἵν AS mqvatav ἵσταντο φάλαγγες} 

Οἱ δ᾽ "Aoyoc v εἶχον Τίρυνϑαά τε τειχιόεσσαν, 

Ἑρμιόνην ᾿᾽Δσίνην τε, βαϑὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 560 

Τροιξῆν Hiovag τὲ καὶ ἀμπελόεντ' Ἐπίδαυρον, 

οἵ T ἔχον Αἴγιναν "ΜΜάσητά τε κοῦροι ᾿Δχαιῶν, 

τῶν αὖϑ᾽ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαϑὸς Ζιομήδης 

καὶ Σϑένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός" 

τοῖσι δ᾽ ku Ἐὐφύαλος τρίτατος κίεν, ἰσόϑεος φὼς, 565 

Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος. 

συμπάντων δ᾽ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαϑὸς “Διομήδης 

τοῖσι δ᾽ ἀμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
; δὲ Μυκήνας δἶχον, ἐὐχτίμενον πτολίξῶϑρον, 

ἀφνειόν τὲ Κόρινϑον ἐὐχκτιμένας τὲ Κλεωνὰς, 510 

Ὀρνειάς T ἐνέμοντο ᾿ἀρανϑυρέην v ἐρατεινὴν 

καὶ Σικυῶν,, δϑ᾽ ἄρ᾽ ̓ Αδρηστος πρῶτ᾽ ἐμβασίλευεν, 

οἵ ὃ᾽ Ὑπερησίην τὲ καὶ αἰπεινὴν Γονοεσσαν 

Πελλήνην 7 εἶχον, ἠδ᾽ ἴον ἀμφενέμοντο 

Αἰγιαλόν T ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ᾽ Ἑλίκην εὐρεῖαν, 518 

τῶν ἑκατὸν ̓ νηῶν ἤρχε κρείων ““γαμέμνων 

““τρείδης. ἅμα τῶγε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

λαοὶ ἕποντ᾽ - ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν , 

CQ ον (Q 
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: caida, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν, 

οὕνεκ ἄριστος ἔην, πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς. 580 

Οἱ δ᾽ εἶχον κοίλην “ακεδαίμονα κητώξσσαν, 

Oliv τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην, 

Βρυσειάς T ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς, 

οἵ τ᾽ ἄρ᾽ ᾿Ἁμύκλας εἶχον Ἕλος τ᾽, ἔφαλον πτολέίεϑρον, 

οἵ τε “άαν εἶχον ἠδ᾽ Οἴτυλον τ φ υε μονα: 585 

τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε, βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, 

ἑξήκοντα νεῶν" ἀπάτερϑε δὲ ϑωρήσσοντο. 

ἐν δ᾽ αὐτὸς κίεν ἧσι προϑυμίέῃσι πεπουϑὼς, 

ὀτρύνων πόλεμόνδε᾽ μάλιστα δὲ ἴδτο ϑυμῷ 

τίσασϑαι Ἑλένης ὁρμήματά τὲ στοναχάς τξ. 590 

Οἱ δὲ Πύλον € ἐνέμοντο καὶ “Ἀφήνην ἐρατεινὴν 

καὶ Θρύον, AAgetolo πόρον; καὶ ἐύΐκτιτον Aimv, 

καὶ Κυπαρισσήεντα. καὶ “μφιγένειαν ἔναιον, 

καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ ΖΙώριον --- ἔνϑα τε Μοῦσαι 

ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς, 595 

Οἰχαλίηϑεν ἰόντα παρ᾽ Evovvov Οἰχαλυῆος᾽ 

στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νυκησέμεν, εἴπερ ἂν αὐταὶ 

Μοῦσαι ἀείδοιεν, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο" 

αἱ δὲ χολωσάμεναι πηφὸν ϑέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν 

ϑεσπεσίην “ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαϑον κυϑαριστύν — 600 

τῶν «v9 ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 

τῷ δ᾽ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

Οἱ δ᾽ ἔχον ᾿Δρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὅρος αἰπὺ, 

Αἰπύυτιον παρὰ τύμβον, i ἵν᾽ ἀνέρες ἀγχιμαχηταὶ, 

οἱ Φένεσν v. ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον 605 

Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Evíanmv, 

καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινήν; 

Στύμφηλόν τ᾽ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο» 

τῶν ἤρχ ᾿Δγκαίοιο πάϊς, κρείων ᾿'Δγαπήνωρ, 
ἑξήκοντα νεῶν πολέες δ᾽ ἐν νηὶ ἑκάστῃ 610 
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ρκάδες ἄνδρες ἔβαινον, ἐπιστάμενοι πολεμίξειν. 
αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ayaucuvov 
νῆας ἐὐσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
᾿Ζτρείδης, ἐπεὶ οὔ σφι ϑαλάσσια ἔργα μεμήλει. 

Ot δ᾽ ἄρα Βουπράσιόν ve καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον, 615 
ὅσσον ἐφ᾽ Ὑρμένη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα 
πέτρη v ̓ϑλενίη καὶ ᾿Δλείσιον ἐντὸς ἐέργει, 
"τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ᾽ ἀνδρὶ ἑκάστῳ : 
νῆες ἕποντο ϑοαὶ, πολέες δ᾽ ἔμβαινον Ἐπειοί. Ξ 

τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿ἀμφίμαχος xol Θαλπιοξ ἡγησάσϑην, 6.0 
υἷες ὁ μὲν Κτεάτου, ὁ δ᾽ &o Εὐρύτου xvooíovog* —— 
τῶν δ᾽ ““μαφυγκείδης ἦρχε κρατερὸς ΖἹιώρης" 
τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος ϑεοειδὴς, 
υἱὸς ᾿4γασϑένεος “ὐγηϊάδαο ἄνακτος. 

Οἱ δ᾽ ἐκ ΖΙουλιχίοιο Ἐχινάων 9 ἱεράων 625 
νήσων, αἵ ναίουσι πέρην ἁλὸς, Ἤλιδος ἄντα, 
τῶν cv) ἡγεμόνευε Μέγης, ἀτάλαντος Aoi, 
Φυλείδης, ὃν τίκτε διίφιλος ἱππότα Φυλεὺς, 
ὃς ποτε Ζουλίχιόνδ᾽ ἀπενάσδατο πατρὶ χολωϑ είς" 
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναν νῆες ἕποντο. 680 
Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαϑύμους, 

οἵ ῥ᾽ ̓ Ιϑάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, 
καὶ Κροκύλειί ἐνέμοντο καὶ «ἰγέλιπα τρηχεῖαν, 
οἵτε Ζάκυνϑον ἔχον ἠδ᾽ οἱ Σάμον ἀμφενέμοντο, 
οἵ v ἤπειρον ἔχον ἠδ᾽ ἀντιπέραϊ ἐνέμοντο. -. 6385 
τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε, zlii μῆτιν ἀτάλαντος" 
τῷ δ᾽ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι. 

Αἰτωλῶν δ᾽ ἡγεῖτο Θόας. ᾿Ανδραέμονος υἱὸς, 
οἵ Πλευρῶν' ἐνέμοντο καὶ QAsvov ἠδὲ Πυλήνην 
Χαλκίδα v ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν - 640 
οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν 
οὐδ᾽ &g év αὐτὸς ἔην, ϑάνε δὲ ξανϑὸς Μελέαγρος — — 
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bg δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ciu Áo ἀνασσέμεν ᾿Αἰτωλοῖσιν᾽ 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Κρητῶν δ᾽ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 645 

ob Κνωσόν T εἶχον Γύρτυνά τε TEUXLOSO GV, 

Avxvov MíAqvóv vs καὶ ἀργινόεντα “ύκαστον 

Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεις εὐναιεταώσας, 

ἄλλοι ϑ᾽ οὗ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο. 

τῶν μὲν ἄφ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν 650 

Μηριόνης τ΄, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ᾽ 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ (STEM μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Τληπόλεμος δ᾽ Ἡρακλείδης, ἠύῦς τε μέγας τε, 

ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων, 
οἱ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρέχα κοσμηϑέντες, 686 

Δίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 
τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 
ὃν τέκεν ᾿᾿στυόχεια βίῃ Ἡρφακληξίῃ, 
τὴν ἄγετ' ἐξ ̓ Εφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος, 

πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰξηῶν. 660 
Τληπόλεμος δ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφη ἐν μεγάρῳ εὐπήκτῳ, 

αὐτίκα πατρὸς olo φίλον μήτρωα κατέκτα, 
ἤδη γηράσκοντα Αικύμνιον, otov Ἄρηος. 
αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ᾽ ὅγε λαὸν ἀγείρας 
βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον" ἀπείλησαν γάρ οἵ ἄλλον — 668 
υἱέες υἱωνοί τε’ βίης Ηρακληείης᾽" 
κὐτὰρ 07 ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων" 
γριχϑὰ δὲ ὥκηϑεν καταφυλαδὸν, ἠδ᾽ ἐφίληϑεν 
ἐκ Διὸς, ὅστε ϑεοῖσι καὶ ἀνθοώποισιν ἀνάσσει. 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 610 

Νιρεὺς αὖ Σύμηϑεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας, 
Νιρεὺς, ᾿Ζγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό T ἄνακτος, 
Νιρεὺς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλϑεν 
τῶν ἄλλων ΖΙαναῶν uev ἀμύμονα Πηλείωνα" 
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ἀλλ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός. 676 

RAT 
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Οἱ δ᾽ ἄρα Νίσυρόν v εἶχον Κράπαϑόν τε Kácov τε 
καὶ Κῶν, Εὐρυπύλοιο πόλιν, νήδους τε Καλύδνας, 
τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσϑην, 
Θεσσαλοῦ vis δύω Ἡρακλείδαο ἄνακτος" 
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 680 

Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν "άργος ἔναιον, 
οἵ τ' "Ἄλον οἵ v ̓ ἁλόπην οἵ vs Τρηχῖν ἐνέμοντο, 
οἵ v εἶχον Φϑίην ἠδ᾽ Ελλάδα καλλιγύναικα, 
Μυρμιδόνες ὃξ καλεῦντο καὶ “Ἕλληνες καὶ ᾿4χαιοὶ, 

τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς “Ἀχιλλεύς. 685 

ἀλλ᾽ οἵγ᾽ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο" 
*v γὰρ ἔην ὅστις σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο. 
«ξῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος ̓ Αχιλλεὺς, 
κούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠύκόμοιο, 
τὴν ἐκ Πυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας, 690 

Αυρνησσὸν διαπορϑήσας καὶ τείχεα Θήβης; 

κὰδ δὲ Mvvqv ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους, 

υἱέας Ἐὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος" 

τῆς ὃγε κεῖτ ἀχέων, τάχα δ᾽ ἀνστήσεσϑαι ἔμελλεν. 

ΟἹἱ δ᾽ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνϑεμόεντα, 695 

Ζήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε, μητέρα μήλων, 
ἀγχίαλόν v ᾿άντρῶν ἠδὲ Πτελεὸν λεχεποίην, 
τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ᾿Δρήϊος ἡγεμόνευεν 
ξωὸς ἐών τότε δ᾽ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. 
τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο 100 

καὶ δόμος ἡμιτελής᾽ τὸν δ᾽ ἔκτανε Ζάρδανος ἀνὴρ 

νηὸς ἀποϑρώσκοντα πολὺ πρώτιστον A yovv. 

οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἵ ἄναρχοι ἔσαν, πόϑεόν ys μὲν ἀρχόν 

ἀλλά qqeug κόσμησε Ποδάρκης, ὄξος 409108, 

Ἰφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο, 105 

αὐτοκασίγνητος μεγαϑύμου Πρωτεσιλάου 
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ὀπλότερος γενεῇ" ὁ δ᾽ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων, 

ἥρως Πρωτεσίλαος ᾿Αρήϊος" οὐδέ τε A«ol 

δεύονϑ᾽ ἡγεμόνος, πόϑεόν ys μὲν ἐσθλὸν ἐόντα" 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 710 

Οἱ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην, 

Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐὐκτιμένην Ἰαωλκὸν, 

τῶν oy ᾿ἀδμήτοιο φίλος παῖς ἕνδεκα νηῶν, 

Εὔμηλος, τὸν ὑπ᾽ Ayo τέκε δῖα γυναικῶν, 

κάλκηστις, Πελίαο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 715 

Οἱ δ᾽ ἄρα Μηϑώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο 

x«i Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιξῶνα τρηχεῖαν, 

τῶν δὲ Φιλοχτήτης ἤρχεν, τόξων εὖ εἰδὼς, 

ἑπτὰ νεῶν ἐρέται δ᾽ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα 

᾿ἐμβέβασαν, τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσϑαι. 1320 

ἀλλ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, 

“Δήμνῳ ἐν ἠγαϑέῃ, ὅϑι μιν λίπον υἷες ᾿Αχαιῶν 

ξλκεῖ μοχϑίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου" 

ἔνϑ'᾽ ὅγε κεῦτ ἀχέων" τάχα δὲ μνήσεσϑαι ἔμελλον 

᾿Ζργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. 725 

οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἵ ἄναρχοι ἔσαν, πόϑεόν ys μὲν &gyov: 

ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν, Ὀϊλῆος votos υἷος, 

τόν ῥ᾽ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ᾽ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρϑῳ. 
Οἱ δ᾽ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν, 

οἵ τ ἔχον Οἰχαλίην, πόλυν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, 7180 
τῶν αὖϑ᾽ ἡγείσϑην ᾿4“σκληπιοῦ δύο παῖδε, 
ἰητῆρ᾽ ἀγαϑὼ, Ποδαλεέριος ἠδὲ Μαχάων" 
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

Οἱ δ᾽ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν, 
οἵ τ᾽ ἔχον ᾿Δστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα, 18 
τῶν ἦρχ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός" 
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

— Qt δ᾽ "Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο, 

VEG P Ma. Ἀ χ 
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Ὄρϑην Ἠλώνην vs πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευκὴν, 1 
τῶν «09 ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 140. 
υἱὸς Πειριϑόοιο, τὸν ἀϑάνατος τέκετο Ζεύς -- 3 
τόν ῥ᾽ ὑπὸ Πειριϑόῳ τέκετο κλυτὸς ᾿πποδάμεια 1 
ἤματι τῷ Ore φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας, 4 

τοὺς δ᾽ ἐκ “Πηλίου cse καὶ Αὐθίκεσσι πέλασσεν -- 1 

οὐκ οἷος, ἅμα τῷγε “ξοντεὺς, ὄξος 4091s, 745 
υἱὸς ὑπερϑύμοιο Κορώνου Καινείδαο" | 
τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα. μέλαιναι νῆες ἕποντο. - 

Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας 
τῷ δ᾽ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τὲ Περαιβοὶ, 
ob περὶ “Ϊωὡδώνην δυσχείμερον οἰκί᾽ ἔϑεντο, 160. 
οἵ τ ἀμφ᾽ ἱμερτὸν Τιταρήσιον ἔργ᾽ ἐνέμοντο, E 
ὅς δ᾽ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλέρροον ὕδωρ, 
οὐδ᾽ ὅγε Πηνειῷ συμμέσγεταν ἀργυροδίνῃ, 
ἀλλά τέ μιν καϑύπερϑεν ἐπιρρέει ἠῦν᾽ ἔλαιον" β 
ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 165. 
Μαγνήτων δ᾽ ἦρχε Πρόϑοος, Τενϑρηδόνος υἱὸς, 

of περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον 
ναΐεσκον" τῶν μὲν Πρόϑοος ϑοὸς ἡγεμόνευεν, 
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναν νῆες ἕποντυ. ἑ 

Οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν. 160. 
τίς v ἂρ τῶν ὄχ ἄριστος ἔην, σύ μοι ἔννεπε, Μοῦσα, 
αὐτῶν ἠδ᾽ ἵππων, οἱ ἅμ᾽ ᾿4τϑείδῃησιν ἕποντο. 
Ἵπποι μὲν μέγ᾽ Fig: ἔσαν Φηρητιάδαο, 

τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιϑας ὧς, 
ὄτριχας, οἰέτεας, σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας" 765 
τὰς ἐν Πηρείῃ ϑρέψ᾽ ἀργυρότοξος ᾿4πόλλων, 
ἄμφω ϑηλείας, φόβον "Agios φορεούσας. 
ἀνδρῶν αὖ μέγ᾽ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος 4a, 
ὄφρ᾽ “Ἱχιλεὺς μήνιεν" ὁ γὰρ πολὺ φέρτατος vj&v, 

ἵπποι, €, ot φορέεσκον ἀμύμονα Πηλείωνα. 10 
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AY ὁ ἐξ ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισιν 

κεῖτ ἀπομηνίσας ““γαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 

᾿Δτρείδῃ" λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης 

δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἰευτὸς 

τόξοισίν 9'- ἵπποι δὲ παρ᾽ ἄθμασιν οἷσιν ἕκαστος, 115 

λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόϑρεπτόν τε σέλινον, | 

ἕστασαν᾽ ἄρματα δ᾽ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων 

ἐν κλισίῃς. οἱ δ᾽ ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποϑέοντες 

φοίτων ἔνϑα καὶ ἔνϑα κατὰ στρατὸν οὐδ᾽ ἐμάχοντο. 

Οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν ὡσεί τε πυρὶ χϑὼν πᾶσα νέμοιτο᾽ 

vaio δ᾽ ὑπεστενάχιξε Zl ὥς τερπικεραύνῳ 781 

qoopévg, ὅτε v ἀμφὶ Τυφωεῖ γαῖαν ἱμάσσῃ 

εἶν ᾿Αφίμοις , ὅϑι φασὶ Τυφωξέος ἔμμεναι εὐνάς" 

ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα 

ἐρχομένων" μάλα δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. 785 

Τρωσὶν δ᾽ ἄγγελος ἦλϑε ποδήνεμος ὠκέα Ἴοις 

πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελέῃ ἀλεγεινῇ" 

οἱ ὃ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο ϑύρῃσιν 

πάντες ὁμηγερέες, ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις 790 

εἴσατο δὲ φϑογγὴν vit Πριάμοιο Πολίέτῃ, 

ὃς Τρώων σκοπὸς i£e, ποδωκείῃσι, πεποιϑὸς, 

τύμβῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ ἰσυήταο γέροντος, 

δέγμενος ὁππότε νεῦφιν ἀφορμηϑεῖεν ̓ ἀχαιοί: 

τῷ μιν ἐεισαμένη μετέφη πόδας ὠκέα Ἶρις 795 

54 γέρον, αἰεί τοι μῦϑοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν, 

ὥς zov ἐπὶ εἰρήνης" πόλεμος δ᾽ ἀλίαστος ὄρωρεν. 

E piv δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυϑον ἀνδρῶν, 

ἀλλ οὔπω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ὄπωπα᾿ 

“λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάϑοισιν 800 

ὶ ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι περὶ ἄστυ. 
poro0 σοὶ δὲ μάλιστ᾽ ἐπιτέλλομαι ὧδέ γε δέξαι" 
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᾿ πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι, 

ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνϑρώπων'᾽ 1 

τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει, 806. 

τῶν δ᾽ ἐξηγείσϑω, κοσμησάμενος πολιήτας. E 

Ὡς ἔφαϑ᾽, Ἕκτωρ δ᾽ οὔτι ϑεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν, 

ape δ᾽ ἔλυσ᾽ ἀγορήν᾽ ἐπὶ τεύχεα δ᾽ ἐσσεύοντο. 

πᾶσαι δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι; ἐκ δ᾽ ἔσσυτο λαὸς, 

πεξοί 9^ ἱππῆξς ve: πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 810. 

Ἔστι δέ τις προπάροιϑε πόλιος αἰπεῖα κολώνη; : 

ἐν πεδίῳ ἀπάνευϑε, περίδρομος ἔνϑα καὶ ἔνϑα: 

τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, 

ἀϑάνατοι δὲ τε σῆμα πολυσκάρϑμοιο Mwvoívqs: 

ἔνϑα τότε Τρῶες T6 διέκριϑεν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. 815. 

Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ 

Πρφιαμίδης" ἅμα τῷῶγε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

λαοὶ ϑωρήσσοντο, μεμαύτες ἐγχείῃσιν. 

“]αρδανίων αὖτ᾽ ἦρχεν ἐὺς παῖς ᾿4γχίσαο, 

Αἰνείας, τὸν vx Ayxton τέχε δῖ᾽ ᾿ἀφροδίτη, 820 

Ἴδης ἐν κνημοῖσι ϑεὰ βροτῷ εὐνηϑεῖσα; 

οὐκ οἷος, ὃ ἅμα τῷγε δύω Avrijvogos υἷε, 

"AoyéAoyóg τ᾽ ᾿Δκάμας τὲ; μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

Οἱ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης, 

ἀφνειοὴὶ, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο; 825 

Τρῶες, τῶν αὖτ' ἦρχε “υκάονος ἀγλαὸς υἱὸς, 

Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον '"AnóAAov αὐτὸς ἔδωκεν. 

Οἱ δ᾽ "pria veut v v εἶχον καὶ δῆμον ᾿Ζπαισοῦ, 

καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος «iv, 

τῶν ἦρχ᾽ "ἀδρηστός ve καὶ ᾿ἥμφιος λινοϑώφηξ, 830 

vie δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων 

DIT μαντοσύνας, οὐδὲ οὺς παῖδας ξασκεν 

στείχειν ἐς πόλεμον φϑισήνορα. τὼ δέ οἵ οὔτι 

πειϑέσϑην" κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος ϑανατοιο, 

X PY HII s 
^ p^" * "τὰ μὰν 

ETE NEHSLABSOS M 
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Οἱ δ᾽ ἃ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο 835 

καὶ Σηστὸν καὶ ᾿Αβυδον ἔχον καὶ δῖαν ᾿Δρίσβην, 
τῶν «v9 Ὑρτακίδης ἠρχ “Ἄσιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 
"Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν ᾿Δρίσβηϑεν φέρον ἵπποι 

αἴϑωνες μεγάλοι, ποταμοῦ ἅπο Σελλήεντος. 

- "Inzó900g δ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, 840 
τῶν οἱ “άρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον" 
τῶν ἦρχ Ixzó900g τε Πύλαιός v, ὄξος 4910s, 
vis δύω “ήϑοιο Πελασγοῦ Τευταμίϑαο. 
Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ᾽ ᾿ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως, 

᾿δσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει. 845 
Εὔφημος δ᾽ ἀρχὸς Κικόνων ἣν αἰχμητάων, 

υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο. 
Αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους, 
τηλόϑεν ἐξ ̓Φμυδῶνος, «m A500 εὐρυρέοντος, 
᾽Δξιοῦ, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν. 860 

Παφλαγόνων δ᾽ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ 
ἐξ Ἐνετῶν, ὅϑεν ἡμιόνων γένος ἀγφθοτεράων, 
οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήἥσαμον ἀμφενέμοντο 
ἀμφί τε Παρϑένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον, 
Κρῶμνάν v 4ἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυϑένους. 855. 

Αὐτὰρ ᾿Δ4λιξώνων Ὀδίος καὶ Ἐπέστροφος ἤρχον 
τηλόϑεν ἐξ ᾿άλύβης, ὅϑεν ἀργύρου ἐστὶ γενέϑ'λη. 
Μυσῶν ὃὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής᾽ 

ἀλλ᾽ οὐκ οἰωνοῦσιν ἐρύσσατο κῆρα μέλαιναν, 
ἀλλ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος «Αἰακίδαο 860 
ἐν ποταμῷ, ὅϑι περ Τρῶας κεράϊξε καὶ ἄλλους. 

Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ ᾿ἡσκάνιος ϑεοειδὴς 
τῆλ ἐξ ““σκανίης" μέμασαν δ᾽ ὑσμῖνι μάχεσθαι. 

, Mijosw αὖ "Μέσϑλης τε καὶ ᾿Αντιφος ἡγησάσϑην, 
vit Ταλαιμένεος, τὼ Τυγαίη τέκε λίμνη, 855 

οἱ καὶ Μήονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας. 
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Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο Polit sive», E 

ot Μίλητον ἔχον Φϑειρῶν T ὄφος ἀκριτόφυλλον - 

Μαιάνδρου τε δοὰς Μυκάλης v αἰπεινὰ κάρηνα —— 

τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿ἀμφίμαχος xol Νάστης ἡγησάσϑην; 810. 

Νιάστης ᾿Δμφίμαχός T6, Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα; 4 

ὃς καὶ χρυσὸν ἐχὼν πόλεμόνδ᾽ ἴεν, ive κούρη, 

νήπιος; οὐδέ τί οἵ voy ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, 

ἀλλ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 

ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ᾽ ᾿Δχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων. 8715. 

Σαρπηδὼν δ᾽ ἠρχὲν “υκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων 

τηλόϑεν ἐκ Δυκίης, Ξάνϑου ἄπο δινήεντος. 1 

I. dI 40 22.1.5 

τὶ 

Ὅρκοι. Τειχοσδκοπία. Ἀλεξάνδρου 

καὶ Μενελάου μονομαχία. ἶ 

“Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηϑεν ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι, 

Todes μὲν πλαγγῇ τ ἐνοπῇ v ἴσαν, ὄρνιϑες ὡς, 

ἠῦτε NUS κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόϑι πρὸ, 

αἵτ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀϑέσφατον ὄμβρον, 

κλαγγῇ ταίγε πέτονται ἐπ᾽ Siueovoto ῥοάων, 5. 

ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι: 
ἠέριαι δ᾽ ἄρα ταίγξε κακὴν ἔριδα προφέρονται" 

οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν σιγῆ μένεα πνείοντες ᾿4χαιοὶ, 

ἐν ϑυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. ᾿ 

EvUT ὄφεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην; 10 

ποιμέσιν οὔτι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυχτὸς ἀμείνω,  — 
τόσσον τίς v émiAsUGGEL, ὅσον τ᾽ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν" 
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ὃς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὥρνυτ᾽ ἀελλὴς 

᾿ ἐρχομένων μάλα δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπὶ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 15 

Τρωσὶν μὲν “προμάχιξεν λέξανδρος ϑεοειδὴς, 

παρδαλέην ὦμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα 

καὶ ξίφος" αὐτὰρ ὁ δοῦρε δύω κεκορυϑμένα χαλκῷ 

πάλλων ᾿Ζργείων προκαλίξετο πάντας ἀρίστους 

ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 20 
Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος 

ἐρχόμενον προπάροιϑεν ὁμίλου, μακρὰ βιβάντα, 
ὥστε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας, 
εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα, 
πεινάων᾽ μάλα γάρ τε κατεσϑέξει. εἴπερ ἂν αὐτὸν 25 
σεύωνται ταχέες τε κύνες ϑαλεροί T. αἰξηοί" 
ὡς ἐχάρη Μενέλαος ““λέξανδρον ϑεοεξιδέα 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδών" φάτο γὰρ τίσεσϑαι ἀλείτην 
αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶξε. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿4λέξανδρος ϑεοειδὴξ 30 

ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἦτορ 
ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάξετο κῆρ᾽ ἀλεείνων. 
ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη 
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό vs τρόμος ἔλλαβε γυῖα, 
KV v ἀνεχώρησεν, oyoóc τέ μιν εἷλε παρειὰς, ϑ80 
ὡς αὖτις καϑ' ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων 
δείσας ᾿Δτρέος υἱὸν ᾿4λέξανδρος ϑεοειδής. 
τὸν δ᾽ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν 

»δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανὲς, ἠπεροπευτὰ, 
αἴϑ' ὄφελες ἄἅγονός v ἔμεναι ἄγαμος v ἀπολέσϑαι. 40 
καί κ8 τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν 

ἢ οὕτω λώβην Y ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων. 
Θ΄ ; , [4 3 N 

᾿ἥ ποῦ καγχαλοῶσι καρηκομοῶντες ZyouoL 

φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλον 
Homeri Ilias. 4 
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εἶδος EX, ἀλλ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκη. 46 

ἢ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν 

πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας, 

μιχϑεὶς ἀλλοδαποῖσι yvvaix εὐειδὲ ἀνῆγες 

ἐξ ἀπίης γαίης, νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων, 

πατρί ve σῷ μέγα πῆμα πόληϊ ve παντί τὲ δήμῳ, 50 

δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ; ; 

οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηΐφιλον Μενέλαον; 

γνοίης αὶ οἵου φωτὸς ἔχεις ϑαλερὴν παράκοιτιν. 3 

οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίϑαρις τά τε δῶρ' ᾿Αφροδίτης; 3 

5j τε κόμη τό τε εἶδος, ὅτ᾽ ἐν κονίῃσι μιγείηβ. δ᾽ 

ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες " ἡ τέ κεν ἤδη 

λάϊνον ἔσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ ὅσσα ξοργας."" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾿“λέξανδρος ϑεοειδής i 

.DExvog, ἐπεί μὲ κατ αἷσαν ἐνείκεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἷσαν, 

αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρὴς, 6C 

Cav εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπὶ ἀνέρος, ὅς ῥά τε τέχνῃ 

νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ᾽ ἀνδρὸς ἐρωήν᾽" 

ὡς σοὶ ἐνὶ στήϑεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστίν. 

μή μοι δῶρ᾽ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης ᾿ἀφροδίτης" 

οὔτοι ἀπόβλητ ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα, 65 

ὅσσα κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ᾽ οὐκ ἂν τις ἕλοιτο. 

νῦν αὖτ si ἐθέλεις πολεμίξειν ἠδὲ μάχεσθαι; 

ἄλλους μὲν κάϑισον Τρῶας καὶ πάντας ᾿Δχαιοὺς, 

αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν μέσσῳ καὶ ἀφηΐφιλον Μενέλαον 

συμβάλετ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσϑαι. 10 

ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων ve γένηται; 

χτήμαϑ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσϑω" 

οἵ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες 

ναίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νεέσϑων 

ἴάργος ἐς ἱππόβοτον καὶ ᾿4χαιΐδα καλλιγύναικα.“ 16 

7S ἔφαϑ', Ἕκτωρ δ᾽ «vv ἐχάρη μέγα μῦϑον ἀκούσας, 

' 
᾿ 

A : ; i : 

᾿ 

δου ἐὰν!» 
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καί Ó ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγαβ;, 

μέσσου δουρὸς ἑλών. τοὶ δ᾽ ἱδρύνϑησαν ἅπαντες. 

τῷ δ᾽ ἐπετοξάξοντο καφηκομόωντες ᾿Δχαιοὶ, 

ἰοῖσέν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί v ἔβαλλον. 80 

αὐτὰρ ὁ μακρὸν QUGEV ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ζγαμέμνων 

»Ἰσχεσϑ', "Aoystou, μὴ βάλλετε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν" 

στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυϑαίολος" Ἐκτῶρ. «e 

"Qc fpa? , οἱ δ᾽ ἔσχοντο μάχης ἄνεώ v ἐγένοντο 

ἐσσυμένως. Ἕχτωρ δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν 856 

»KénAvté μευ, Τρῶες καὶ ἐδκνήμιδες ““χαιοὶ, 

ἜΗΝ ᾿Δ4λεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν. 

ἄλλους μὲν κέλεται Τρῶας καὶ πάντας ᾿Δχαιοὺς 

τεύχεα κάλ ἀποϑέσθϑαι ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, 

αὐτὸν δ᾽ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον 90 
οἴους ἄμφ᾽ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσϑαι. 
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, 
κτήμαϑ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά vs οἴκαδ᾽ ἀγέσϑω" 
οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν."“ 
Ὡς ipa, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 96 
οΚέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο" μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει 

ϑυμὸν ἐμόν" φρονέω δὲ διακρινϑήμεναι ἤδη 
᾿Αργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσϑε 
εἵνεκ ἐμῆς ἔριδος καὶ ᾿Δλεξάνδρου ἕνεκ, ἀρχῆς. 100 
ἡμέων δ᾽ ὁπποτέρῳ ϑάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται, 
τεϑναίη᾽ ἄλλοι δὲ διακρινϑεῖτε τάχιστα. 
οἴσετε δ᾽ &Qv, ἕτερον λευκὸν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν, 
Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ Διὶ δ᾽ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον. 
ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ᾽ ὅρκια τάμνῃ 106 
αὐτὸς, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι, 
μή τις ὑπερβασίῃ Ζιὸς ὅρκια δηλήσηται. 

αἰεὶ δ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες oe λό: 
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οἷς δ᾽ ὁ γέρων μετέῃδιν, ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω 

λεύσσει, ὅπως ὄχ ἄριστα pev ἀμφοτέροισι γένηται A 

Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἐχάρησαν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε, 11] 1 

ἐλπόμενοι πὰαύσεσϑαι ὀϊξυροῦ πολέμοιο. : 

καί δ᾽ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ᾽ ἔβαν αὐτοὶ, 

τεύχεά v ἐξεδύοντο, τὰ μὲν κατέϑεντ ἐπὶ γαίῃ β 

πλησίον ἀλλήλων, ὀλέγη δ᾽ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα. i5. 

Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας Emspmsv — | 

καρπαλίμως ἄρνας «s φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι. 

αὐτὰρ ὁ Ταλϑύβιον προΐει κρείων ᾿Αἡγαμέμνων.. 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἱέναι, ἠδ᾽ ἄρν᾽ ἐκέλευεν 

οἰσέμεναι" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀπίϑ'ησ᾽ ᾿“γαμέμνονι δίῳ. 120 

"Toig δ᾽ αὖθ᾽ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλϑεν, 

εἰδομένη γαλόῳ, ᾿ἀντηνορίδαο δάμαρτι, 

τὴν ᾿Αντηνορίδης εἶχε κρείων Ἑλικάων; 

“Λαοδίκην, Πριάμοιο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. 

τὴν δ᾽ εὗρ᾽ ἐν μεγάρῳ" ἡ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινεν, 125 

δίπλᾶκα πορφυρέην, πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέϑλους 

Τρώων 9" ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

οὕς ἔϑεν εἵνεκ᾽ ἔπασχον ὑπ᾽ "Ἄρηος παλαμάων. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις 

»ΖΔεῦρ᾽ ἴϑι, νύμφα φίλη, ἵνα ϑέσκελα ἔργα ἴδηαι 180 

Τρώων 9᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων᾽ 

οἵ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν Age 

ἐν πεδίῳ, ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο, 

οἱ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ — πόλεμος δὲ πέπαυται -- 

ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ᾽ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν. 138 

αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος 

μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσονται περὶ σεῖο" 

τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις.“ 

"Oc εἰποῦσα ϑεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε ϑυμῷ 

ἀνδρός τε προτέροιο καὶ ἄστξος ἠδὲ τοκήων. 140 
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αὐτίκα δ᾽ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ó9óvyow 
- p Uo τας s ΤῊ | 

ὡρμᾶτ ἐκ ϑαλάμοιο, τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα, , . 

οὐκ οἴη, ἅμα τῇγε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο; 

Αἴϑρη, Πιτϑῆος ϑυγάτηρ; Κλυμένη τε βοῶπις. 

αἶψα δ᾽ ἔπευϑ᾽ ἵκανον ὅϑι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν. — 145; 

Οἱ à? ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνϑοον ἠδὲ Θυμοίτην 

Λάμπον τε Κλυτίον 9' Ἱκετάονά τ᾽, ὄξον Ἄρηος, 

Οὐκαλέγων τε καὶ ᾿ἀντήνωρ, πεπνυμένω. ἄμφω, 

εἴατο δημογέροντες ἐπὶ Σικαυῇσι πύλῃσιν,  — 

γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ᾽ ἀγορηταὰὶ [80 

ἐσθλοὶ, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οὔτε καϑ' ὕλην 
, , j , 5 , n E 

δενδρέῳ ἐφεξόμενου ὅπα λειριοεσσαν LeLOUV 

᾿»δεῦρο πάρονϑ᾽ ἐλϑοῦσα, φίλον τέκος, ἵ 

τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες qvi ἐπὶ πύργῳ. 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονϑ᾽ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 

ἧκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον 155 

»Οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς 

'τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν" 

αἰνῶς ἀϑανάτῃσι ϑεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν. 

ἀλλὰ καὶ ὡς, τοίη περ ἐοῦσ᾽, ἐν νηυσὶ νεέσϑω, 

μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσζ v ὀπίσσω πῆμα λίποιτο."“ 160 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν, Πρίαμος δ᾽ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ 
ξευ ἐμεῖο. 

ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε -- 

οὔτι μοι αἰτέη ἐσσὶ, ϑεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν, 

οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν ᾿4χαιῶν -- 

ὥς μοι καὶ τόνδ᾽ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς, [166 

ὅστις ὅδ᾽ ἐστὺν ᾿4χαιὸς ἀνὴρ ἠῦς v5 μέγας τε. 

ἤτοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασιν" 

καλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔπω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 

οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν᾽ βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικεν... 110 

Τὸν δ᾽ Ἑλένη μύϑοισιν ἀμείβετο, δῖα γυναικῶν 

αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε ἑκυρὲ, δευνὸς τδ᾿ 

A 

" 
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ὡς ὄφελεν ϑανατὸς μου ἁδεῖν κακὸς, ὁππότε δεῦρο —— 

υἱέϊ σῷ ἑπόμην, ϑάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα 

παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικέην ἐρατεινήν. 178 

ἀλλὰ váy οὐκ ἐγένοντο" τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα. 

τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς" 

οὗτός y ̓ ἀτρείδης, εὐρυκρείων ᾿4γαμέμνων, 

ἀμφότερον, βασιλεύς τ ἀγαϑὸς κρατερός v αἰχμητήθ᾽ 
δαὴρ αὖτ᾽ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴποτ ἔην γε.“ 180 

"Oc φάτο, τὸν δ᾽ 0 γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τὲ 

,,0 μάκαρ ᾿Δτρείδη, μοιρηγενὲς; ὀλβιόδαιμον, 

ἦ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦρον ᾿Αχαιῶν. 

ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυϑον ἀμπελόεσσαν, 

ἔνϑα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους, 185 

λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μύγδονος ἀντιϑέοιο, 

οἵ ῥα τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ὄχϑας Σαγγαρίοιο" 

καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσυν ἐλέχϑην 

ἤματι τῷ ὅτε v ἦλϑον "Auatóveg ἀντιάνειραι" 
, $ ) 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ayonot. 190 — 

Δεύτερον αὖτ᾽ Ὀδυσῆα ἰδὼν égécuv ὁ γεραιός 

Sel ἄγε μοι καὶ τόνδε, φίλον véXos, ὅστις 00 ἐστίν. 

μείων μὲν κεφαλῇ ᾿Δγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 

εὐρύτερος δ᾽ ὦμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσϑαι. 

τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείφῃ, 198 

αὐτὸς δὲ κτίλος ὡς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν. 

ἀρνειῷ μυν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ, 

ὅστ᾽ ὀΐων μέγα πῶῦ διέρχεται ἀργεννάων." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειϑ᾽ Ἑλένη 4]Πὸς ἐκγεγαυῖα 

οὗτος δ᾽ «v Δαερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεὺς, 300 
HM 9 ἢ)99 μη , 

ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰϑάκης κραναῆς περ ἐούσης 

εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνα."“ 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

»» γύναι, ἡ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες" 
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ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό mov ἤλυϑε δῖος Ὀδυσσευς,| 205 

σεῦ ἕνεκ ἀγγελίης, σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελαφ᾽ 

ποὺς δ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα, 

ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνα. 

ἀλλ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγφομένοισιν ἐμυχϑεν, 

᾿στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὥμους, 210 

ἄμφω δ᾽ ἑξομένω, γεραφώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς 

ἀλλ ὅτε δὴ μύϑους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον, 

ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόθευδξν, 

παῦρα μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυϑος 

οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπὴς, ἢ καὶ γένει ὕστερος ev.
 21ὅ 

ἀλλ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεὺς, 

στάσκεν,, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χϑονὸς ὄμματα πήξας, 

σκῆπτρον δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, 

| 4AX ἀστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀϊΐδρεῖ φωτὶ ἐοικώς " 

φαίης κε ξάκοτόν τέ vw. ἔμμεναι ἄφρονά v αὕτως" 

ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ὕπα τε μεγάλην ἐκ στήϑεος 6 o d 

καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν; 

οὐκ Qv ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆϊ γ᾽ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος᾽ : 

οὐ τότε y ὧδ᾽ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεϑ᾽ εἶδος ἰδόντες."" * 

Τὸ τρίτον αὖτ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν ὁ γεραιός 225 

τίς v' ἀφ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος "Ayou0g ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε, 

ἔξοχος ᾿Αργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὥὦμους ;“" 

Τὸν δ᾽ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο, δῖα γυναικῶν 

,0Urog δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος Acad: 

Ἰδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐνὶ Κρήτεσσι ϑεὸς Gg 280 

ἔστην, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέϑονται. 

πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηΐφιλος «Μενέλαος 

οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηϑεν ὕκοιτο. 

νῦν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας Aqatovs, 

οὕς κεν ἐὺ γνοίην καί v οὔνομα μυϑησαίμην᾽ — 255 

δοιὼ δ᾽ οὐ δύναμαι ἰδέευν κοσμήτορε λαῶν, 
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Κάστορά 9' ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαϑὸν IIoAvósixso, 
αὐτοκασιγνήτω, τῶ μοι μία γείνατο μήτηρ. 
ἢ οὐχ ἑσπέσϑην “ακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς, 
ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ᾽ ἔνι ποντοπόροισιν, 240 
νῦν αὖτ᾽ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν, 
αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽, & μοί ἐστιν." 
"Qe φάτο, τοὺς δ᾽ ἤδη κάτεχεν φυσίξοος aic 

ἐν Δακεδαίμονι αὖϑι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ. 
Κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ ϑεῶν φέρον ὅρκια πιστὰ, 245 

ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΐφρονα, καρπὸν ἀρούρης, 
ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ᾽ φέφε δὲ κρητῆρα φαεινὸν 
κῆρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα᾽ 
ὥτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν 
Oso, “αομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι, 450 

Τρώων 9* ἱπποδάμων καὶ ᾿Δχαιῶν χαλκοχιτώνων 
ἐς πεδίον καταβῆναι, Vv ὅρκια πιστὰ τάμητε" 
αὐτὰρ "AAé&avóoog καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος 
μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ' ἀμφὶ γυναικί" 
τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαϑ' ἕποιτο᾽ 265 

οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες 
ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται 

Ἴργος ἐς ἵἱππόβοτον καὶ Agoda καλλιγύναικα. δὲ 

"Oc φάτο, ῥίγησεν δ᾽ ὁ γέρων, ἐκέλευσε δ᾽ ἑταίροις 

ἵππους ξευγνύμεναι" τοὶ δ᾽ ὀτραλέως ἐπέϑοντο. 260 

ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω" 

πὰρ δέ οἵ ᾿ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. 

τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους. 

'"AAX ὅτε δή δ᾽ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Δ4χαιοὺς, 

ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χϑόνα πουλυβότειραν 266 

ἐς μέσσον Τρώων καὶ "yov ἐστιχόωντο. 

maet δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ““γαμέμνων, 

ν δ᾽ Ὀδυσεὺς πολύμητις" ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ 
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ὅρκια πιστὰ ϑεῶν σύναγον, κφητῆρι ὃὲ οἶνον 

᾿μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. 210 

᾿ ᾿Δτρείδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, 

- 4j οἵ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 

ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας αὐτὰρ ἔπειτα 

 xxovxeg Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις. 

τοῖσιν δ᾽ ̓ Δτρείδης μεγάλ᾽ εὔχετο, χεῖρας ἀνασχών 275 

5460 πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε. 

: 'Héids e, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ πάντ ἐπακούεις, 

— καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἵ ὑπένερϑε καμόντας 

ἀνϑρώπους τίνυσϑον, ὅτις X ἐπίορκον ὀμόσσῃ, 

: ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ᾽ ὅρκια πιστά" 280 

εἶ μὲν κεν Μενέλαον ᾿Αλέξανδρος καταπέφνῇ; 

| αὐτὸς ἔπειϑ᾽ Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα, 

ἡμεῖς δ᾽ ἐν νήεσσι νεώμεϑα ποντοπόροισιν" 
- el δέ x ᾿'4λέξανδρον κτείνῃ) ξανϑὸς Μενέλαος; 

| Τρῶας ἔπευϑ᾽ Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 

τιμὴν δ᾽ ᾿Δργείοις ἀποτινέμεν ἥντιν᾽ ἔοικεν, 286 

ἥτε καὶ ἐσσομένοισι uer ἀνθρώποισι πέληται. 

εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 

τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν ᾿Ἵλεξάνδροιο πεσόντος, 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς 290 
7 , 

αὖϑι μένων, stg κε τέλος πολέμοιο κιχείω." “ 
5 Αι A , 3 - , Ps - 

Ἢ καὶ ἀπὸ στομαχοῦυς Opa ταμὲ vuA& χαλκῷ" 

καὶ τοὺς μὲν κατέϑηκεν ἐπὶ χϑονὸς ἀσπαίροντας, 

 ϑυμοῦ δευομένους" ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός. 

οἶνον δ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσάμενοι δεπάεσσιν 295 

τ Te? ovy. je T A My Pcr 

ἴχχεον," ἠδ᾽ εὔχοντο ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν" 
pue τις εἴπεσκεν ᾿ἀχαιῶν ve Tooov τὲ 

»»Ζεῦ κύδιστε μέγιστε, καὶ ἀϑάνατοι ὃ εοὶ ἄλλοι, 
ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ à ὅρκια πημήνειαν, 
ὧδέ σφ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις δέοι ὡς 00s οἶνος, 5800 

ὰ 
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αὐτῶν xol τεκέων, ἄλοχοι δ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν “" 

Ὡς ἔφαν, οὐδ᾽ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων. 

τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦϑον ἔειπεν 

»Κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿4χαιοί" 

ἤτοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 806 

ἂψ, ἐπεὶ οὔπω τλήσομ' ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ὁρᾶσϑαι 

μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ" 

Ζεὺς μέν που τόγε οἷδε καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, 

ὁπποτέρῳ ϑανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστέν ““ 

ΣΕ 

zt "SUE 

ELE s 

'H ó« καὶ ἐς δίφρον ἄρνας ϑέτο ἰσόϑεος φὼς, 810 

ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβαιν᾿ αὐτὸς, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω" 

πὰρ δέ οἵ ᾿ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. 

τὼ μὲν dg ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο᾽ 

Ἔχτωρ δὲ Πριάμοιο παϊς καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς 

χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα 315 

κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 

ὁππότερος δὴ πρόσϑεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος. 

λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, ϑεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον᾽ 

δε δέ τις εἴπεσκεν "Ayouv ve Τρώων τὲ 

Ζεῦ πάτερ, Ἴ1δηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 326 

ὁππότερος τάδε ἔργα μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔϑηκεν, 

τὸν δὸς ἀποφϑίμενον δῦναι δόμον "AiOog εἴσω, 

ἡμῖν δ᾽ αὖ φιλότητα καὶ ὄρκια πιστὰ γενέσϑαι."" 

"Oc ἄρ᾽ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυϑαίολος Εκτωρ 

ἂψ ὁρόων" Πάριος δὲ ϑοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν. 325 

οἱ μὲν ἔπενϑ᾽ ἵξοντο κατὰ στέχας, ἦχι ἑκάστῳ 

ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε ἔκξιτο᾽ 

αὐτὰρ Oy ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλῶ 

δῖος ᾿Δλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠύκομοιο. 

κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν 330 

καλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ ϑώρηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν 



Μ11144 OZ Ill. 59 

τ TX κασιγνήτοιο Αυκάονος" ἥρμοσε ε δ᾽ αὐτῷ. 

: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 

: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαροὸν v&' 335 

F κρατὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἰφϑίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔϑηκεν, 

ἵππουριν᾽ δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν. 

) εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, 6 οἵ παλάμηφιν ἀρήρει. 

ὡς δ᾽ αὕτως Μενέλαος "Agijtog ἔντε ἔδυνεν. 

— Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερϑεν ὁμίλου ϑωρήχϑησαν, 840 

τὰ μέσσον Τρώων καὶ Aou ἐστιχόωντο 

᾿ δεινὸν δερκόμενοι" ϑάμβος δ᾽ ἔχεν εἰσορόωντας 

τὲ: Τρώάς $ ἱπποδάμους καὶ ἐϊὐκνήμιδας ᾿Δχαιούς. 

᾿ καί ῥ᾽ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ 

— és(ovr ἐγχείας, ἀλλήλοισιν κοτέοντε. 345 

E: πρόσϑε δ᾽ ᾿'4λέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

— καὶ βάλεν ᾿Δτρείδαο κατ᾿ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλκὸν, ἀνεγνάμφϑη δέ οἱ αἰχμὴ 

ἀσπίδ᾽ ἐνὶ κρατερῇ. ὁ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ 

; 4τρείδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος ZA πατρί 350 

᾿ς 4,Z6U ἄνα, δὸς τίσασϑαν δ με πρότερος κακ ἔοργεν, 

— 3iov ᾿4λέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον, 

- ὄφρα τις ἐρρίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθούώπων 

τ ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὃ κἂν φιλότητα παράσχῃ." 

Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον éyy0g, 355 

καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 

᾿ διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλϑε φαεινῆς Ó φιμον ἔγχος; 

καὶ διὰ ϑώφηκος πολυδαιδάλου ἠφήρειστο᾽ 

à ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάφην διάμησε χιτῶνα 

— ἔγχος ὁ δ᾽ ἐκλίνϑη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 860 

᾿Ἵτρείδης δὲ ἐρυσσάμενος ξέφος ἀργυρόηλον 

᾿ πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυϑος φάλον᾽ ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ 

τριχϑά τε καὶ τετραχϑὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός. 

t Avos(ünc δ᾽ ὦμῳξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν 
E, 
E 
ue i 
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»»Ζεῦ πάτερ, οὔτις σεῖο ϑεῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 8656 
ἡ τ ἐφάμην τέσεσϑαι ᾿4λέξανδρον κακότητος" E 
νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος 
ἠΐχϑη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ᾽ ἐβαλόν uw.« 

H, καὶ ἐπαΐξας κόρυϑος λάβεν ἱπποδασείης, 
Poe δ᾽ ἐπιστρέψας μετ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς" 870 
ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρὴν, 
ὃς οἵ vx ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέξατο τρυφαλείης. 
καί vU κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε ΖΙιὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 
ἥ o£ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι «vauévoto ^x 375 
κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ᾽ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ. 
τὴν uiv ἔπευιϑ᾽ ἥρως μετ ἐὐκνήμιδας ᾿4χαιοὺς 
ὁϊψ᾽ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ᾽ ἐρέηρες ἑταῖροι. 
αὐτὰρ ὁ c ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων 
ἔγχεϊ χαλκείῳ τὸν δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ᾿ἀφροδίτη 380 
δεῖα μάλ ὥστε θεὸς, ἐκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ; 
κὰδ δ᾽ sic ἐν ϑαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι. 
αὐτὴ δ᾽ αὖϑ' Ἑλένην καλέουσ᾽ is: τὴν δ᾽ ἐκίχανεν 
πύργῳ ἐφ᾽ ὑψηλῷ, περὶ δὲ Τρωαὶ ἅλις ἦσαν. 
χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτέναξε λαβοῦσα, 385 
γρηὶ δέ μιν εἰκυῖα παλαιγενέϊ προσέειπεν, 
εἰροκόμῳ, ἥ o6 “ακεδαίμονι ναιεταώσῃ 
ἤσκειν εἴρια καλὰ, μάλιστα δὲ μιν φιλέεσκεν" 
τῇ μιν ἐεισα μένη προσεφώνες δῖ᾽ ᾿Αφροδέτη 

»Z4eUg ἴϑ᾽ " ̓Δλέξανδρός Gs καλεῖ οἷκόνδε νέεσϑαι. 
κεῖνος Oy ἐν ϑαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσυν, 5391 
κάλλεϊ τε στίλβων καὶ εἵμασιν" οὐδέ κε φαίης 
ἀνδρὶ μαχησάμενον vóvy. ἐλϑεῖν, ἀλλὰ χορόνδε 
ἔρχεσϑ᾽, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καϑίέζευν."“ 394 
Ὡς φάτο τῇ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν 

καί Q ὡς Uv ἐνόησε Qsüe περικαλλέα δειρὴν 
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στήϑεά 9' ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα, 

 ϑάμβησέν Y ἄρ᾽ ἔπειτα ἕπος v ἔφατ ἔκ v ὀνόμαξεν" 

δαιμονίη; τί μὲ ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν; 

ἡ πή μὲ προτέρω πολίων εὐναιομενάων 400 

ἄξεις ἢ Φρυγίης, ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς, 

sl τίς τοι καὶ κεῖϑι φίλος μερόπων ἀνθρώπων; 

οὕνεκα δὴ νῦν δῖον ᾿Αλέξανδρον Μενέλαος 

νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ᾽ ἄγεσϑαι, 

τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης 405 

ἧσο παρ᾽ αὐτὸν ἰοῦσα, ϑεῶν δ᾽ ἀπόξικε κδλεύϑου, 

μηδ᾽ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον, 

ἀλλ᾽ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐξυε καί ἑ φύλασσε, 

εἰσόκε σ᾽ ἢ ἄλοχον ποιήσεται, ἢ ὅγε δούλην. 

κεῖσε δ᾽ ἐγὼν οὐκ εἶμι --- νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη --- 410 

κείνου πορσυνέουσα λέχος" Τρωαὶ δέ w ὀπίσσω 

πᾶσαι μωμήσονται" ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα ϑυμῷ.“" 

Τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε 07 ᾿Αφροδίτη 

μή w ἔρεϑε, σχετλίέη, μὴ χωσαμένη cs μεϑείω» 

vig δὲ σ᾽ ἀπεχϑήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ'᾽ ἐφίλησα, 41ὅ 

μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχϑεα λυγρὰ, 

Τρώων καὶ Ζαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι." 

Ἃς épav, ἔδδεισεν δ᾽ Ἑλένη, zhióg ἐκγεγαυῖα, 

βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ, 

σιγῇ, πάσας δὲ Τρωὰς Ad9ev: ἦρχε δὲ δαίμων. 420 

AL δ᾽ ὅτ᾽ ᾿Δλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ᾽ ἵκοντο, 

ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα ϑοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο, 

ἡ δ᾽ εἰς ὑψόροφον ϑάλαμον xis δῖα γυναικῶν. 

τῇ 0 ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη, 

ἀντί, ᾿Δλεξάνδροιο ϑεὰ κατέϑηκε φέρουσα᾽ 425 

ἔνϑα xa9it Ἑλένη, κούρη “]ιὸς αἰγιόχοιο, 

ὅσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ᾽ ἠνίπαπε μύϑῳ 
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^ HAv9sg ἐκ πολέμου" ὡς ὥφελες αὐτόϑ' ὀλέσϑαις $ 

ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν. 

ἡ μὲν δὴ πρίν γ᾽ εὔχε ἀφηϊφίλου Μενελάνυν 4386.»Οῦ 

σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι" : 

ἀλλ ἴϑι νῦν προκάλεσσαι ἀρηΐφιλον Μενέλαον 

ἐξαῦτις μαχέσασϑαι ἐναντίον. ἀλλά σ᾽ ἔγωγε 

παύεσϑαι κέλομαι, μηδὲ ξανϑῷ Μενελάῳ 

ἀντίβιον πόλεμον πολεμέξειν ἠδὲ μάχεσϑαι 438 — 

ἀφραδέως, μή πως τάχ ὑπὶ αὐτοῦ δουρὶ doi ue. 

Τὴν ὃὲ Πᾶρις μύϑοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν 

Un us, γύναι; χαλεποῖσιν ὀνείδεσι ϑυμὸν ἔνιπτε. 

νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν ᾿᾿ϑήνῃ; 

κεῖνον δ᾽ αὖτις ἐγώ" παρὰ γὰρ ϑεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. 440 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηϑέντε" 

οὐ γὰρ πώποτέ μ᾽ ὧδὲ y ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν, 

οὐδ᾽ ὅτε O6 πρῶτον Αακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 

ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν; 

νήσῳ δ᾽ ἐν Κρανάῃ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ, 445 

ὥς 650 νῦν ἔραμαι καί μὲ γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. d 

Ἦ ῥα καὶ ̓ ἤρχξ λέχοσδε κιών" ἅμα δ᾽ εἵπετ᾽ ἄκοιτις. 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐν τρητοῖσι κατεύνασϑεν λεχέεσσιν, 

᾽Ατρείδης δ᾽ &v ὄμιλον ἐφοίτα ϑηρὶ ἐοικὼς, 

εἴ που ἐσαϑρήσειεν ᾿Δλέξανδρον ϑεοειδέα. 450 

ἀλλ οὔτις δύνατο Τρώων κλειτῶν v ἐπικούρων 

δεῖξαι ᾿“λέξανδρον τότ᾽ ἀρηϊφίλῳ Μενελάφ. 

οὐ μὲν γὰρ φιλότητί y ἐκεύϑανον, εἴ τις ἴδοιτο" 

(Gov γάρ ὄφιν πᾶσιν ἀπήχϑετο πηρὶ μελαίνῃ. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων 455 

»Κέκλυτέ uev, Τρῶες καὶ “άρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 

νίκη μὲν δὴ φαίένετ' ἀρηϊφίλου Μενελάου" 

ὑμεῖς δ᾽ ᾿Δργείην Ἑλένην καὶ χτήμαϑ᾽ uw αὐτῇ 
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Οἐκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥντιν᾽ ἔοικεν, 

τὰ καὶ ἐσσομένοισι μετ ἀνθρώποισι πέληται. * 460 

Ὡς ἔφατ᾽ ᾽Ατρείδης, ἐπὶ δ᾽ ἤνεον ἄλλοι ᾿Δχαιοί. 

»»..............΄όἥὃς..-. - .---.ν...,Ὀ,---.. τ. -------- 

ΘΑ 102 4. 

᾿Ορκίων σύγχυσις. Ayauéuvovog 
| ἐπιπώλησις. 

οι ὃξ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἠγορόωντο 
ἶ χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη 
νέκταρ ἐφῳνοχόει" τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσιν 
δειδέχατ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες. 
αὐτίκ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεϑιξέμεν Ἥρην 5 
" xForouéotg ἐπέεσσι, παραβλήδην ἀγορεύων 

Zo, μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ ϑεάων, 
Hen τ ᾿Αργείη καὶ ᾿Δλαλκομενηὶς ᾿4ϑήνη. 
ἀλλ᾽ ἤτοι ταὶ νόσφι καϑήμεναι εἰσορόωσαι 

τέρπεσϑον᾽ τῷ δ᾽ αὖτε φιλομμειδὴς ““φροδίτη 10 

αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει, 

- xol νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον ϑανέεσϑαι. 

ἀλλ᾽ τοι νίκη μὲν ἀρηϊφίλου Μενελάου: 
ἡμεῖς δὲ φραξώμεϑ' ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 
34 ῥ᾽ αὖτις πόλεμόν τὲ κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 15 

| ὄφσομεν, ἢ φιλάτητα μετ ἀμφοτέροισι βάλωμεν. 

sí δ᾽ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο. 

ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, 

᾿ αὖτις δ᾽ ᾿Δργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο." 

"Oc ἔφαϑ', αἵ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿4ϑηναίη τε καὶ Hon: 20 
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πλησίαι αἵγ ἥσϑην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσϑην. 
ἦτοι ᾿4ϑηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν, 
σκυξομένη zii πατρὶ, χόλος δέ uv ἄγριος ἤρει" 
"Hom δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆϑος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα 

ΑΔ ἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες. 
hio ἐθέλεις ἅλιον ϑεῖναι πόνον ἠδ᾽ ἀτέλεστον, 
ἱδρῶ 9' ὃν ἱδρωσα uoyQ, καμέτην δὲ μοι ἵπποι 
λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ volo vs παισίν. 

ἔρδ᾽ - ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι. 
Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

δαιμονίη, ví νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 81 
τόσσα κακὰ ῥέξουσιν, Or ἀσπερχὲς Weveotveug 
Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϊκτίμενον πτολίεϑρον; 
εἰ δὲ σύγ᾽ εἰσελϑοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ | 
ὠμὸν βεβρώϑοις Πρίαμον Πριάμοιό ve παῖδας 88. 
ἄλλους τε Τρῶας, τότε «cv χόλον ἐξακέσαιο. 
ἔρξον ὅπως ἐθέλεις" μὴ τοῦτό ys velxog ὀπίσσω 
σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ᾽ ἔρισμα uev ἀμφοτέροισι γένηται. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν — 
ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι 40. 
τὴν ἐθέλω ὅϑι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασιν, | 
μήτι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά w ἐᾶσαι. 
καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί ys ϑυμῷ. 
αἱ γὰρ Om ἠελίῳ vs καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι 
ναιετάουσι πόληες ἐπιχϑονέον ἀνθρώπων, 45 — 
τάων μοι πέρι κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ | 
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϊμμελέω Πριάμοιο. 
οὐ γάρ uot ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, | 
λοιβῆς τε κνίσης vs: τὸ γὰρ Adyousv γέρας qustg.^ — 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη 56. 
οοἶτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες, 
Agyog τὲ Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη" 

δ᾽ 
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τὰς διαπέρσαι, δὲ ἄν τοι ἀπέχϑωνται περὶ κῆρι" 
τάων οὗτοι ἐγὼ πρόσϑ' ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω. 

εἴπερ γὰρ φϑονέω vs καὶ ovx εἰῶ διαπέρσαι, 
οὐκ ἀνύω φϑονέουσ᾽, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐσσι. 
ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν ϑέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον 
καὶ γὰρ ἐγὼ ϑεός εἶμι, γένος δ᾽ ἐμοὶ ἔνϑεν ὅϑεν σοὶ, 
καί μὲ πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 
ἀμφότερον; γενεῇ ve καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 60 
κέκλημαι; σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀϑανάτοισιν ἀνάσσεις. 

ἀλλ᾽ τοι μὲν ταῦϑ'᾽ ὑποείξομεν ἀλλήλοισιν, 
σοὶ μὲν ἐγὼ, σὺ δ᾽ ἐμοί" ἐπὶ δ᾽ ἕψονται ϑεοὶ ἄλλοι 
ἀϑάνατοι. σὺ δὲ ϑᾶσσον ᾿4ϑηναίῃ ἐπιτεῖλαι 
ἐλϑεῖν ἐς Τρώων καὶ ᾿ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνὴν, 665 
πειρᾶν δ᾽ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας ᾿Δχαιοὺς | 
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὄρκια ÓnAucacto. 
Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν v6: 

αὐτίχ᾽ ᾿4“ϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
»οἶψα μαλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλϑὲ μετὰ Τρῶας καὶ 

| ᾿Δχαιοὺς, 10 
πειρᾶν δ᾽ ὥς xs Τρῶες ὑπερκύδαντας Ayovovg 
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασϑαι."“ 
Ἃς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿4ϑήνην, 

βῆ δὲ καὶ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 
(οἷον δ᾽ ἀστέρα ἧκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω,Ἠ T5 
ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν, 
λαμπρόν" τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινϑῆρες ἵενται" 
τῷ &ixvi ἤϊξεν ἐπὶ χϑόνα Παλλὰς ᾿4ϑήνη, 
καὸ δ᾽ ἔϑορ᾽ ἐς u£ocov: ϑάμβος δ᾽ ἔχεν εἰσορόωντας 
Τρῶας 9' ἱπποδάμους καὶ ἐϊκνήμιδας ᾿ἡχαιούς. 80 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον 

"Ἢ ó αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ 
ἔσσεται, ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίϑησιν 

Homeri Ilias, 9 

Qo C 
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Ζεὺς, ὅστ᾽ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται." 
Ἃς ἄρα τις εἴπεσκεν ᾿“χαιῶν τε Τρώων τε. 

ἡ δ᾽ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδυσεϑ' ὅμιλον, 
“αοδόκῳ ᾿ἀντηνορέδῃ, κρατερῷ αἰχμητῇ;, 
Πάνδαρον ἀντίϑεον διξημένη, εἴ που ἐφεύροι. 
εὗρε “υκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε xguvsQov τὲ 
ἑσταότ - ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στέχες ἀσπιστάων 90 
λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο dz Αἰσήποιο δοάων. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτεροεντὰαὰ προσηύδα. 
H ῥά νύ «μοί τι ποία, “υκάονος υἱὲ δαΐφρον: 

TERIS κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν (Ov, 
πᾶσι δέ xe Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο, 95 

ἐκ πάντων δὲ μάλιστα ᾿4λεξανδρῳ βασιλῆϊ. 

τοῦ xev δὴ πάμπρωτα πάρ᾽ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο, 

ci xsv ἴδῃ Μενέλαον ᾿4φηϊον ᾿“τρέος υἱὸν 

σῷ βελεὶ δμηϑέντα, πυρῆς ἐπιβαντ᾽ ἀλεγεινῆς. 

ἀλλ &y ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο, 100 

εὔχεο δ᾽ ᾿Ζπολλῶνι “υκηγενέϊ κλυτοτόξῳ 
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην 
οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης."" 

Ὃς pav ᾿4ϑηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖϑεν" — 

αὐτῶν ἐσύλα τόξον ἐΐξοον ἰξάλου αἰγὸς . 10. 

ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας 
πέτρης ἐκβαίνοντα, δεδεγμένος ἐν προδοκῇσιν, 
βεβλήκει πρὸς στῆϑος" ὁ δ᾽ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ. 

τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει" 

καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέχτων,. 110 

πᾶν δ᾽ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέϑηκε κορώνην. 
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέϑηκε τανυσσάμενος, ποτὶ γαίῃ 
ἀγκλίνας: πρόσϑεν δὲ σάκεα σχέϑον ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, 
μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ᾿4ρήϊοι υἷες ᾿Ζ“χαιῶν, 
πρὶν βλῆσϑαι Μενέλαον "Agyiov ᾿“τρέος υἱόν. 115 
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αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ᾽ ξἕλετ᾽ ἰὸν 
ἀβλῆτα ̓ πτερόεντα, μελαινέων fou ὀδυνάων: 
αἶψα δ᾽ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστὸν, 
εὔχετο δ᾽ ᾿“πόλλωνι “υκηγενέϊ πλυτοτόξῳ 
ἀρνῶν πρωτογόνων und κλειτὴν ἑκατόμβην 120 
οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ ote: 
ἕλκε δ᾽ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα fco: 
νευρὴν μὲν uoto πέλασεν, τόξῳ 0i σίδηρον. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν, 
λίψξε βιὸς, νευρὴ ὁὲ μέγ᾽ ἴαχεν, &Avo δ᾽ ὀϊστὸς 1925 
ὀξυβελὴς, καϑ' ὅμιλον ἐπιπτέσϑαι μενεαίνων. 

Οὐδὲ σέϑεν, “Μενέλαε, ϑεοὶ μάκαρες λελάϑοντο 
ἀϑάνατοι, πρώτη δὲ zig ϑυγάτηρ ἀγελείη, 

ἥ τοι πρόσϑε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν. 

ἡ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς, ὡς ὅτε μήτηρ 180 
παιδὸς ἐέργῃ uviav, 09' ἡδέϊ λέξεται ὕπνῳ" 
αὐτὴ δ᾽ avv ἴϑυνεν ὅϑι ξωστῆφος ὀχῆες 

χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο ϑώρηξ. 

ἐν δ᾽ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός" 
διὰ μὲν ἀρ ξωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο, 188 
καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο 
μίτρης 9", ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς. ἕρκος ἀκόντων, 
ἢ οἱ πλεῖστον ἔρυτο. διαπρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς. 
ἀκρότατον δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός" 
αὐτίκα δ᾽ ἔρρεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς. 140 

Ὡς δ᾽ ὅτε τίς τ᾽ ἐλέφαντα γυνὴ φοένιρωι μιήνῃ 
Μηονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήϊον ἔμμεναι ἵππων" 
κεῖται δ᾽ ἐν ϑαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο 
ἱππῆες φορέειν" βασιλῆϊ 0b κεῖται ἄγαλμα, 
ἀμφότερον, κόσμος 9' ἵππῳ ἑλατῆφί τε εύϑος: 145 
roio£ τοι; Μενέλαε, μιάνϑην αἵματι μηροὶ 
εὐφυέες κνῆμαί τ᾿ ἠδὲ σφυρὰ κάλ᾽ ὑπένερϑεν. 

5* 
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: Ῥίγησεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων, 

ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς᾽" 

δίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηΐφιλος Μενέλαος. 150 

ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν vs καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας, 

ἄψορρόν of ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀγέρϑη. 

τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων ᾿“γαμέμνων; 

χειρὸς ἔχων Μενέλαον" ἐπεστενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι" 

Φίλε κασίγνητε, ϑάνατόν νῦ τοι δρκι᾽ ἔταμνον, 

οἷον προστήσας πρὸ ᾿4χαιῶν Τρωσὶ μάχεσϑαι. 186 

ὥς σ᾽ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ᾽ ὄρκια πιστὰ πάτησαν. 

οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὄρκιον αἷμά τε ἀρνῶν 

σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ, ἧς ἐπέπυϑμεν. 

εἴπερ γάρ τε καὶ αὐτίκ᾽ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν, 160 

ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν. 

σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τὲ καὶ τεκέεσσιν. 

εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν᾽ 

ἔσσεται ἦμαρ ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ TAvoc ἱρὴ | 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϊμμελίω Πριάμοιο, 165 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίξυγος, αἰϑέρι ναίων, 

αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσιν 

τῆσδ᾽ ἀπάτης κοτέων. τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα 

ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέϑεν ἔσσεται; ὦ Μενέλαε, . 

ui xs ϑάνῃς καὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο. 170 

καί xsv ἐλέγχιστος πολυδέψιον "4oyog ἱκοίμην᾽ 

αὐτίκα γὰρ μνήσονται ᾽Αχαιοὶ πατρίδος alus 

κὰδ δὲ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν 

' Aoysiqv Ἑλένην σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα 

κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ. 175 

καί κέ τις ὧδ᾽ ἐρέει Τρώων ὑπερηνορξεόντων 

τύμβῳ ἐπιϑρώσκων Μενελάου κυδαλίμοιο 

«αἴϑ' οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει᾽ ᾿“γαμέμνων, 

ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ᾽ ᾿Ζ“χαιῶν, 
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καὶ δὴ ἔβη οἷκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γκῖαν 180 
σὺν κεινῇσιν νηυσὶ, λιπὼν ἀγαϑὸν Μενέλαον." 
ὡς ποτέ.τις ἐρέειν" τότε μοι χάνοι εὐρεῖα y9uv.« 

Τὸν δ᾽ ἐπιϑαρσύνων προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 
οϑάρσει, μηδὲ τί πω δειδίσσεο λαὸν ᾿Δχαιῶν. 

. oUx ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιϑεν 185 
εἰρύσατο ξωστήρ vs παναίολος ἠδ᾽ ὑπένερϑεν 
ξῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων "Ayoauéuvov 
«αἱ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε: 
ἕλκος δ᾽ ἑἐητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ᾽ ἐπιϑήσει 190 
Q«ouax', & κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων." 
Ἦ καὶ Ταλϑύβιον, ϑεῖον κήρυκα, προσηύδα 

Ταλϑύβι᾽, ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον, 
gar ᾿Δσκληπιοῦ υἱὸν, ἀμύμονος ἰητῆρος, 
ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ᾿Ζρήϊον ἀρχὸν ᾿Αχαιῶν, 196 
0v τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν, τόξων εὖ εἰδὼς, 
Τρώων ἢ “υκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένϑος. ἐς 
"Asc ἐφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίϑησεν ἀκούσας, 

βῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ λαὸν yeu χαλκοχιτώνων 
παπταίνων ἥρωα Μαχάονα. τὸν δ᾽ ἐνόησεν 20€ 
ἑσταύτ᾽ - ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 
λαῶν, οἵ οἵ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

οοΟρσ᾽, ᾿4σκληπιάδη. καλέει κρείων Ayauéuvav, 
: ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ᾿“ρήϊον ἀρχὸν "A Yat, 208 
ὃν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν, τόξων εὖ εἰδὼς, 

Τρώων ἢ Avxíav, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένϑος." 

Ἃς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν" 
βὰν δ᾽ ἰέναι καϑ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Δἀχαιῶν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἵκανον ὅϑι ξανϑὸς Μενέλαος 210 
βλήμενος ἦν - περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀγηγέραϑ᾽ ὅσσοι ἄριστοι 
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xvxAoG , ὁ δ᾽ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόϑεος φὼς - 
αὐτίκα δ᾽ ἐκ ξωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν" 
τοῦ δ᾽ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι. 
λῦσε δέ οἵ ξωστῆρα παναίολον ἠδ᾽ ὑπένερθεν 218 
ξῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες. 
αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, 09" ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστὸς, 
αἷμ᾽ ἐκμυξήσας ἐπ’ ἄρ᾽ ἤπια φάρμακα εἰδὼς 

πάσσε, τά OL ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων. 
Ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον, 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στέχες ἤλυϑον ἀσπιστάων" 221 
of δ᾽ avrig κατὰ τεύχε᾽ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

"Ev9" ovx ἂν βρίξοντα ἴδοις ᾿Ζ“γαμέμνονα δῖον, 
οὐδὲ καταπτώσσοντ᾽. οὐδ᾽ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσϑαι, 

ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν. , 225 
ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα seid 

καὶ τοὺς uiv ϑεράπων ἀπάνευϑ᾽ ἔχε φυσιόωντας 

Εὐρυμέδων, υἱὸς Πτολεμαίου Πειραΐδαο , 
τῷ μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε παρισχέμεν, ὁππότε κέν {τ 

γυῖα λάβῃ κάματος. πολέας διὰ κοιρανέξοντα" 280 
αὐτὰρ ὁ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν" 
καί δ᾽ oUg μὲν σπεύδοντας ἴδοι ΖΙαναῶν ταχυπώλων. 
τοὺς μάλα ϑαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν 

ἠΑργεῖοι, μήπω τι μεϑέετε ϑούριδος ἀλκῆς 
οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ᾽ ἀρωγὸς, 235 
ἀλλ᾽ οἵπερ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο, 
τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρύα γῦπες ἔδονται 
ἡμεῖς «ov ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα 
ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεϑρον ἕλωμεν." 

Οὔστινας αὖ μεϑιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο, 

τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέξεσσιν 241 

»Apysio. ἰόμωροι, ἐλεγχέες, oU vv σέβεσϑε; 
τίφϑ᾽ οὕτως ἔστητε τεϑηπότες ἠῦτε νεβροὶ, 

TW WO .. 
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 αἴτ᾽ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο ϑέουσαι, 

E ἑστᾶσ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή. 

ὡς ὑμεῖς ἕστητε τεϑηπότες οὐδὲ μάχεσϑε. 248 

jj μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλϑέμεν, ἔνϑα ve νῆξς 

| εἰρύατ᾽ εὔπρυμνοι, πολιῆς ἐπὶ Qui ϑαλαάσσης, 

ὄφρα ἰδητ᾽ el x ὕμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Kooviov;* 

Ὡς ὅγε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν" 250 

ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 

οἵ δ᾽ dug Ἰδομενῆα δαΐφφονα ϑωρήσσοντο᾽ 

l 

Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις, συὶ εἴκελος ἀλκὴν, 

Μηριόνης δ᾽ ἄρα οἵ πυμάτας ὥτρυνε φάλαγγας. 

: τοὺς δὲ ἰδὼν γήϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ζγαμέμνων, 265 

αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενῆα προσηύδα μειλιυχίοισιν 

»Ἰδομενεῦ, περὶ μὲν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων 

ἡμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ᾽ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ 

ἠδ᾽ ἐν δαίϑ᾽ , ὅτε πέρ τε γεφούσιον αἴϑοπα οἷνον 

᾿4φγείων ot ἄριστοι ἐνὶ κρητῆθρι κέρωνται. 260 

εἴπερ γάρ τ᾽ ἄλλοι ye καρηκομοῶντες goo 

᾿ δαιτρὸν πίνωσιν; σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 

ἔστηχ' 2 ὥσπερ ἐμοὶ, πιξξυν, ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι. 

ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμόνδ᾽ , οἷος πάρος δὔχεαι εἶναι." 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς. ἀντίον 

ηὔδα 263 

» Atos, μάλα μέν TOL ἐγὼν ἐρίηφος ἑταῖρος 

ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα᾽ 

ἀλλ᾽ ἄλλους ὄτρυνε καρηκομόωντας ᾿Αχαιοὺς, 

ὄφρα τάχιστα μαχώμεϑ' , ἐπεὶ σύν γ᾽ ὄρκι' ἔχευαν 

Τρῶες" τοῖσιν δ᾽ «v ϑάνατος καὶ κήδε᾽ ὀπίσσω 510 

ἔσσετ᾽, ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο."“ 

Ὡς ἔφατ᾽, ᾿Δτρείδης δὲ παρώχετο γηϑόσυνος κῆρ. 

ἦλθε δ᾽ ἐπ᾿ Δἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν" 

tQ δὲ κορυσσέσϑην, «ue "δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν. 
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ὡς δ᾽ Or ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ 215 
ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ics: 
τῷ δέ τ᾽ ἄνευϑεν ἐόντι μελάντερον ἠῦτε πίσσα 
φαίνετ᾽ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δὲ τε λαίλαπα πολλὴν, 
ῥίγησέν τε ἰδὼν ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα" 
tola. ἅμ᾽ Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν 280 
δήϊον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κένυντο φάλαγγες 
κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. 
καὶ τοὺς uiv γήϑησεν ἰδὼν κρείων Ayau£uvov, 
καί ὄφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

» Δ ϊαντ᾽, Aoysiov ἡγήτορε χαλκοχιτώνων, 3286 
σφῶϊ μέν -- οὐ γὰρ ἔοικ᾽ ὀτρυνέμεν -- οὔτι κελεύω" 
αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσϑαι. 
αἱ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4ϑηναίη καὶ "Ἄπολλον, 
τοῖος πᾶσιν ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι γένοιτο" 
τῷ κε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, 290 
χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περϑομένη τε." 

Ἃς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ. βῆ δὲ μετ᾽ ἀλ-: 
λους" 

év9' ὅγε Νέστορ᾽ ἔτετμε, λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν, 
οὖς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσϑαι. 
ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα ᾿“λάστορά τε Χρομίον τε 
Aiuov&a τε κρείοντα Βίαντα τε, ποιμένα λαῶν. 196 
ἵππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, 
πεζοὺς δ᾽ ἐξόπιϑε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσϑλοὺς, 
ἕρκος ἔμεν πολέμοιο" κακοὺς δ᾽ ἐς μέσσον ἔλασσεν, 
ὄφρα καὶ ovx ἐϑέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίξζοι. 800 
ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ᾽ ἐπετέλλετο" τοὺς γὰρ ἀνώγει 
σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσϑαι ὁμίλῳ" 

Mwyóé τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιϑὼς 
οἷος πρόσϑ᾽ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσϑαι, 
μηδ᾽ ἀναχωρείτω" ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσϑε. 806 

7 ^S 
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ὃς δέ κ᾿ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ᾽ guod ἵκηται, 
ἔγχει ὀρεξάσϑω, ἐπειὴ πολὺ φέρτερον οὕτως. 

ὧδε καὶ oí πρότεροι πόλιας καὶ τείχε᾽ ἐπόρϑεον, 
“τόνδε νόον καὶ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔχοντες. « 

"ac ὁ γέρων ὥτρυνε πάλαι πολέμων εὖ εἰδώς. 

xal τὸν μὲν γήϑησεν ἰδὼν κρείων ᾿Δγαμέμνων, 831] 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

» 9 γέρον, εἴϑ᾽, ὡς ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν, 
ὥς τοι γούναϑ᾽ wo, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη. 
ἀλλά 65 γῆρας τείρει ὁμοίϊον᾽ ὡς ὄφελέν τις 816 

ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν , σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι. e 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

» “Ατφείδη, μάλα μέν κεν ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς 

ὡς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον ᾿Ερευϑαλίωνα κατέκταν. 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα ϑεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν" 
εἰ τότε κοῦρος ἔα. νῦν αὐτὲ us γῆρας ὀπάξει. — 33] 
ἀλλὰ καὶ ὡς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω 
βουλῇ καὶ μυϑοισι" τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. 
αἰχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι νεώτεροι. οἵπερ ἐμεῖο 
ὁπλότεροι γεγάασι πεποίϑασίν τε Bigguv.« 325 

Das ἔφατ᾽, ᾽Ατρείδης δὲ παρῴώχετο γηϑόσυνος xijo. 
sop υἱὸν Πετεῶο ΜΜενεσϑῆα πλήξιππον 

- 

ἑσταῦτ᾽ * ἀμφὶ δ᾽ Αϑηναῖοι, μήστωρες ἀύϊτῆς᾽ 
αὐτὰρ ὁ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεὺς, 
πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ 880 
ἕστασαν" οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀύτῆς, 
ἀλλὰ νέον συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες 
Τρώων ἱπποδάμων καὶ ᾿Δχαιῶν" οἱ δὲ μένοντες 

ἔστασαν. ὁππότε πύργος ᾿Αχαιῶν ἄλλος ἐπελϑὼν 
Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειαν πολέμοιο. 335 
τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ayau£uvov, 
xat σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
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»2 υἱὲ Πετεῶο, διοτρεφέος βασιλῆος, 

καὶ σὺ, κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε; κερδαλεόφρον, 

τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, μέμνετε δ᾽ ἄλλους 

σφῶϊν μέν v' ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας 841 

ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι. 

πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάξεσϑον ἐμεῖο, 

ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίξωμεν "Ayauot. 

ἔνϑα φίλ᾽ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλλ —— 8345 

οἴνου πινέμεναι μελιηδέος, ὄφρ᾽ ἐϑέλητον" 

νῦν δὲ φίλως χ᾽ δροόφτε καὶ εἰ δέκα πύργοι ᾿Αχαιῶν 

ὑμείων προπάφουϑε μαχοίατο νηλέϊ χαλκῷ. ἧς 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις 

Ὀδυσσεύς 

» ̓ Δτρείδη, ποῖόν Gs ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. 350 

πῶς δὴ φὴς πολέμοιο μεϑιέμεν; ὁππότ᾽ ᾿“χαιοὶ 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν "Aga, 

ὄψεαι, ἣν ἐθέλῃσϑα, καὶ αἴ x£v τοι τὰ μεμήλῃ, 

Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα 852 

Τρώων ἱπποδάμων" σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀνεμώλια Betas. 
Tov à' ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων Ayouéuvav, 

ὡς γνῶ χωομένοιο " πάλιν δ᾽ ὅγε λάξετο μῦϑον 

.»Ζ]Ιιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ, 

οὔτε Gs νεικξίω περιώσιον οὔτε κελεύω" 

οἶδα γὰρ Og TOL ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν 360 

ἥπια δήνεα οἶδε" τὰ γὰρ φρονέεις ἅτ᾽ ἐγώ περ. 

ἀλλ᾽ ἴϑι -- ταῦτα δ᾽ ὄπισϑεν ἀρεσσόμεϑ᾽' --- εἴ τι κακὸν — 
νῦν 

- εἴρηται; τὰ δὲ πάντα ϑεοὶ μεταμώνια Q'eicv.* 

"Oc εἰπὼν τοὺς uiv λίπεν αὐτοῦ, βῇ δὲ μετ᾽ &À- | 
λους. 

εὖρε δὲ Τυδέος υἱὸν, ὑπέρϑυμον “ιομήδεα, 868 

ἑσταότ᾽ ἔν 9 ἵπποισι καὶ ἄρμασι κολλητοῖσιν" 
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πάρ δὲ ol ἕστήκει Σϑένελος, Καπανήϊος vog. 
καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων ᾿4γαμέμνων, 

- χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
»9 μοι, Τυδέος vit δαΐφρονος ἱπποδάμοιο, 870 

τί πτώσσεις, τί δ᾽ ὀπιπτεύεις πολέμοιο γεφύρας; 

οὐ μὲν Τυδεέϊ di ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν T&v, 
ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσϑαι, 

ὡς φάσαν ot μιν ἴδοντο πονεύμενον" οὐ γὰρ ἔγωγε 
ἦντησ᾽ οὐδὲ ἴδον" περὶ δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσϑαι. 876 
[ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας 

B Ξεῖμορ ἅμ᾽ ἀντιϑέῳ Πολυνείκεϊ, λαὸν ἀγείρων, 

οἵ ῥα τότ᾽ ἐστρατόωνϑ᾽ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης" 
καί δα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους. 

οὗ δ᾽ ἔϑελον δόμεναι καὶ ἐπήνεον ὡς ἐκέλευον" 880 
ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων. 
οἵ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὥχοντ᾽ ἠδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο, 
᾿Δσωπὸν δ᾽ ἵκοντο βαϑύσχοινον λεχεποίην, 
ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδὴ στεῖλαν Ayacot. 
αὐτὰρ ὁ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμείωνας 385 

δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης ᾿Ετεοκληξείης. 
ἔνϑ᾽ οὐδὲ, ξεῖνός περ ἐὼν, ἱππηλάτα Τυδεὺς 
τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν, 
ἀλλ᾽ δγ᾽ ἀεϑλεύειν προκαλίζξετο, πάντα δ᾽ ἐνίκα 
ῥηϊδίως τοίη οἱ ἐπίρροϑος ἦεν ̓ 4ϑήνη. 390 
of δὲ χολωσάμενοι Καὸδμεῖοι. κέντορες ἵππων, 
ἂψ o ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες, 
κούρους πεντήκοντα᾽ δύω δ᾽ ἡγήτορες ἦσαν, 
Μαίων Αἵμονίδης. ἐπιείκελος ἀϑανάτοισιν, ig 

υἱός τ᾿ Αὐτοφόνοιο, μενεπτόλεμος Πολυφόντης. 395 
Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν" 
πάντας ἕπεφν᾽, ἕνα δ᾽ οἷον ἵει οἶκόνδε νέεσθαι" 
Maov' ἄρα προέηκε, ϑεῶν τεράεσσι πιϑήσας. 
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τοῖος ξἕην Τυδεὺς Air. g: ἀλλὰ τὸν υἱὸν | 
γείνατο sio χέρηα μάχῃ. ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνω. 400 
Ἃς φάτο, τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη κρατερὸς Ζιομήδης, 

αἰδεσϑεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο. 
τον δ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλέμοιο 

4, Δτρείδη, μὴ ψεύδε᾽ ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. 
ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεϑ᾽ εἶναι" 
ἡμεῖς καὶ Θήβης ἔδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο, 40F 
παυρότερον λαὸν ἀγαγόνϑ'᾽ ὑπὸ τεῖχος “ἄρειον, 
πειϑόμενοι τεράεσσι ϑεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ᾽ 
κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὄλοντο. 
τῷ μή μοι πατέρας zto9' ὁμοίῃ ἔνϑεο τιμῇ." 410 

Τὸν δ᾽ ἀρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς ΖΊιο-- 

μήδης 
οτέττα, σιωπῇ ἦσο , ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείϑεο μύϑῳ. 
ov yag ἐγὼ νεμεσῶ ““Ζγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 
ὀτρύνοντι μάχεσϑαι ἐῦκνήμιδας ᾿Ζχαιούς" 
τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ᾽ ἕψεται, εἴ κεν ᾿4χαιοὺ 418 
Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρὴν, 
τούτῳ δ᾽ αὖ μέγα πένϑος Ayouóv δηωϑέντων. 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς." 
Ἦ δὰ καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶξε᾽ 

δεινὸν δ᾽ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήϑεσσιν ἄνακτος 420 
ὀρνυμένου" ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν. 
Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα ϑαλάσσης 

ὄρνυτ᾽ ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος" 
πόντῳ μὲν τὰ πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 4124 
χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄκρας 
κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ᾽ ἁλὸς ἄχνην. 
ὡς τότ᾽ ἐπασσύτεραι Ζαναῶν κίνυντο φαλαγγες 
νωλεμέως πόλεμόνδε. κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος 
ἡγεμόνων" ot δ᾽ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν - οὐδέ κε φαίης 
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τόσσον λαὸν ἔπεσϑαι ἔχοντ᾽ ἐν στήϑεσιν αὐδήν - 
σιγῇ δειδιότες σημάντορας" ἀμφὶ δὲ πᾶσιν 431 
τεύχεα ποικίλ᾽ ἔλαμπε. τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο. 
Τρῶες δ᾽, ὥστ᾽ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ 
ιὐυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν, 
ἀξηχὲς μεμακυῖαι, ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν, 488 
ὡς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει" 
οὐ γὰρ πάντων xsv ὁμὸς ϑρόος οὐδ᾽ ἴα yijove, 
ἀλλὰ γλῶσσ᾽ ἐμέμικτο, πολύκλητοι δ᾽ ἔσαν ἄνδρες. 
ὦρσε δὲ τοὺς μὲν "Ane, τοὺς δὲ γλαυκῶπις AOnvy 
Zleiuóg v ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις, ἄμοτον μεμαυῖα, 440 
"prog ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε; 
qr ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται., αὐτὰρ ἔπειτα 

οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χϑονὶ βαίνει. 
ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέσσῳ 
ἐρχομένη καϑ' ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. 445 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο, 
σύν ῥ᾽ ἔβαλον ῥινοὺς, σὺν δ᾽ ἔγχεα καὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 
χαλκεοϑωρήκων" ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
ἐπληντ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
ἔνϑα δ᾽ &w οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 450 
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, δέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 
ος δ᾽ ὅτε χείμαρροι ποταμοὶ κατ᾽ ὄρεσφι ῥέοντες 
ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ 
κρουνῶν ἐκ μεγάλων, κοίλης ἔντοσϑε χαράδρης" 
τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν" 
ὡς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τες 458 
Meeros δ᾽ -“Ἵντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν 

ἐσθλὸν ἐ ἐνὶ προμάχοισι, Θαλυσιάδην Ἐχέπωλον᾽ | 
τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρῶτος κόρυϑος φάλον ἱπποδασείης, 
ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 460 
αἰχμὴ χαλκείη" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 
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ἤριπε δ᾽, ὡς ὅτε πύργος, ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. 
τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων Ἐλεφήνωρ 
Χαλκωδοντιάδης, μεγαϑύμων ἀρχὸς Afavcov: 
ἕλκε δ᾽ ὑπὲκ βελέων, λελιημένος ὄφρα τάχιστα 465. - 
τεύχεα συλήσειε᾽ μένυνϑα δέ οἱ γένεϑ᾽ ὁρμή. 
νεκρὸν γάρ Ü égvovra ἰδὼν μεγάϑυμος ᾿γήνωρ, 
πλευρὰ, τά οἵ κύψαντι παρ᾽ ἀσπίδος ἐξεφαάνϑη, 
οὕτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. 
ὡς τὸν μὲν λίπε ϑυμὸς, ἐπὶ αὐτῷ δ᾽ ἔργον ἐτύχϑη 470 
ἀργαλέον Τρώων καὶ Αχαιῶν᾽ οἱ δὲ λύκοι ὡς 

ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἐδνοπαλιξεν. 

Ἔνϑ᾽ ἔβαλ᾽ ᾿ἀνϑεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Aic, 

ἠΐϑεον ϑαλερὸν, ΣΙμοείσιον, ὃν ποτε μήτηρ 
Ἴδηϑεν κατιοῦσα παρ᾽ ὄχϑησιν Σιμόεντος 470 
γείνατ᾽, ἐπεί ῥὰ τοκεῦσιν ἅμ᾽ ἕσπετο μῆλα ἰδέσϑαι" 
τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον- οὐδὲ τοκεῦσιν 
ϑρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δὲ οἱ αἰὼν 
ἔπλεϑ᾽ vm Αἴαντος μεγαϑύμου δουρὶ δαμέντι. 
πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆϑος παρὰ μαζὸν τὸ 
δεξιόν: ἀντικρὺ δὲ δι᾿ ὥμου χάλκεον ἔγχος 
ἦλϑεν. 0 δ᾽ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν, αἴγειρος ὡς, 
ἥ ῥώ v ἐν εἴαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύχῃ 
λείη, ἀτάρ τε οἵ ὄξοι ἐπ ἀκροτάτῃ πεφύασιν. 
τὴν μέν 9' ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴϑωνι σιδδθρῳ᾽ 486 
ἐξέταμ᾽, ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ" 
ἡ μέν v ἀξομένη κεῖται ποταμοῖο παρ ὄχϑας. 
τοῖον ἄρ᾽ ᾿άἀνϑεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν 

Αἴας διογενής. τοῦ δ᾽ “Ἄντιφος αἰολοϑωρηξ 

Πριαμίδης καϑ' ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέϊ δουρί. 496 

τοῦ uiv ἅμαρϑ', o δὲ Asixov, Ὀδυσσέος ἐσϑλὸν 

ἑταῖρον, 
βεβλήκει βουβῶνα, νέκυν ἑτέρωσ᾽ ἐρύοντα" 
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᾿ἦριπε δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ. vex ὃς δέ οἵ ἔκπεσε χειρός. 
"e 3) 2 up AN ; ὡς 9 A , X 9 , τοῦ ὃ Ὀδυσεὺς μάλα ϑυμὸν ἀποκταμένοιο χολωώθη, 

᾿ βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ, 495 
στῇ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 
ἀμφὶ ἕ παπτήνας. ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο 
ἀνδρὸς ἀκοντέσσαντος. ὃ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, 

ἀλλ᾽ υἱὸν Πριάμοιο νόϑον βάλε Ζ)΄ημοκόωντα, 
ὃς οἵ ᾿4βυδόϑεν ἦλϑε, παρ᾽ ἵππων ὠκειάων. 500 
τὸν ῥ᾽ Ὀδυσεὺς érd goto χολωσάμενος βάλε δουρὶ 
χόρσην᾽ ἡ δ᾽ ἕτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν 
αἰχμὴ χαλκείη" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 
δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ. 
χώρησαν δ᾽ ὑπό τὲ πρόμαχοι καὶ φαίδιμος "Extr: 505 
᾿“ργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς, 
ἴϑυσαν δὲ πολὺ προτέρω. νεμέσησε δ᾽ ᾿ἡπόλλων 
Περγάμου ἔκ κατιδὼν, Τρώεσσι δὲ κέκλετ᾽ ἀύσας 

» Ὀρνυσϑ᾽, ἱππόδαμοι Τρῶες, μηδ᾽ εἴκετε χάρμης 
᾿Αργείοις; ἐπεὶ οὔ σφι λέϑος χρὼς οὐδὲ σίδηρος, 510 
χαλκὸν ἀνασχέσϑαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν. 
οὐ μὰν οὐδ᾽ ᾿Δχιλεὺς, Θέτιδος παῖς ἠύκόμοιο, 
μάρναται, ἀλλ᾽ ἐπὶ νηυσὶ χόλον ϑυμαλγέα πέσσει."" 
Ὡς páv ἀπὸ πτόλιος δεινὸς ϑεός" αὐτὰρ ᾿Δχαιοὺς 
ὥρδε “Ζιὸς ϑυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια, 515 
ἐρχομένη xo9' ὅμιλον, 09v μεϑιέντας ἴδοιτο. 
Ev) ᾿Δμαρυγκείδην Ζιώρεα μοῖρ᾽ ἐπέδησεν. 

χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι 
χνήμην δεξιτερήν᾽ βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν, 
Πείροος Ἰμβρασίδης, ὃς ἄρ᾽ Αὐἰνόϑεν εἰληλούϑει. 520 
ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς 
ἄχρις ἀπηλοίησεν" ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσιν 
κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας. 
ϑυμὸν ἀποπνείων. ὁ δ᾽ ἐπέδραμεν ὅς δ᾽ ἔβαλέν περ, 
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Ils(goog: οὗτα δὲ δουρὶ παρ᾽ ὀμφαλόν" ἐκ δ᾽ ἄρα 
πᾶσαι 525 — 

χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος 0665 κάλυψεν. 

Τὸν δὲ Θύας Αἰτωλὸς ἐπεσσύμενον βάλε δουρὶ 

στέρνον ὑπὲρ μαξοῖο, πάγη δ᾽ ἐν πνεύμονι χαλκῦς. 

ἀγχίμολον δέ οἵ ἦλϑε Θόας, ἐκ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 1 

ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξὺ, ὅ80 1 

τῷ ὅγε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ᾽ αἵνυτο ϑυμόν. ; 

τεύχεα δ᾽ ovx ἀπέδυσε" περίστησαν γὰρ ἑταῖροι 

Θρήϊκες ἀκρόκομοι; δολίχ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες, 

οἵ & μέγαν 760 ἐόντα καὶ ἴφϑιμον καὶ ἀγαυὸν, ] 

σαν ἀπὸ σφείων" ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχϑη. 536 

ὡς vy ἐν κονίῃσι παρ᾽ ἀλλήλοισι τετάσϑην, 

ἥτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὁ δ᾽ ᾿Επειῶν χαλκοχιτώνων, 

ἡγεμόνες" πολλοὶ δὲ περὶ κτείνοντο καὶ ἄλλοι. 

Ἔνϑα κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελϑὼν, 

ὕστις ἔτ᾽ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ 540 

δινεῦοι κατὰ μέσον, ἄγοι δὲ ἃ Παλλὰς Aq 

χειρὸς ἑλοῦσ᾽, αὐτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν᾽ 

πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ Aou ἤματι κείνῳ 

πρηνέες ἐν κονίῃσι παρ᾽ ἀλλήλοισι τέταντο. 

7 3 ΑΖ“ ΣΎ. 

Διομήδους ἀριστεία. ; 

Ev9 αὖ Τυδείδῃ Διομήδεϊ Παλλὰς ᾿4ϑήνη 

δῶκε μένος καὶ ϑάρσος, ἵν᾽ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν. ἢ 

᾿Δργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο. 
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P δαϊέ οἵ ἐκ κόρυϑος vs καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ, 
ἀστέρ᾽ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅστε μάλιστα 5 
λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος S savoto: 

τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός vs καὶ ὥμων, 
ὦρσε δέ μυν κατὰ μέσσον, ὅϑι πλεῖστοι κλονέοντο. 

"Hv δέ τις ἐν Τρώεσσι "dons ἀφνειὸς ἀμύμων, 
ἱρεὺς Ἡφαίστοιο" δύω δέ of υἱέες ἤστην, 10 
: Φηγεὺς Ἰδαῖος vs, μάχης &U εἰδότε πάσης. 
τώ οἵ ἀποκρινϑέντε ἐναντίω ὁρμηϑήτην᾽ 
τὼ μὲν ἀφ᾽ ἵπποιιν, ὁ δ᾽ ἀπὸ χϑονὸς ὥρνυτο πεζός. 
- of δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
Φηγεύῦς δὰ πρότερος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος. 15 
Τυδείδεω δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυϑ' ἀκωκὴ 

ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔβαλ᾽ αὐτόν: ὁ δ᾽ ὕστερος ὥρνυτο χαλκῷ 

Τυδείδης" τοῦ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρὸς 

ἀλλ ἐ ἔβαλε στῆϑος μεταμάξιον, ὧσε δ᾽ ἀφ᾽ ἵππων. 
Ἰδαῖος δ᾽ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον, 20 
οὐδ᾽ ἔτλη περυβῆναι ἀδελφειοῦ κυαμένοιο" | 
οὐδὲ γὰρ οὐδέ xsv αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα μέλαιναν, 
ἀλλ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας, 
ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος shy. 

ἵππους δ᾽ ἐξελάσας μεγαϑύμου Τυδέος υἱὸς 2 
δῶκεν ἑταίροισιν καταγευν ποίλαςβ ἐπὶ νῆας. 
Τρῶες δὲ μεγάϑυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε “άφητος 
τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ᾽ ὄχεσφιν, 
πᾶσιν ὀρίνϑη 9vuog: ἀτὰρ γλαυκῶπις Ain 
χειρὸς ἑλοῦσ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα ϑοῦρον "Aoqa 80 
» Apte "Aosg βροτολοιγὲ, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 

οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ ᾿Δχαιοὺς 
μαρνασϑ᾽, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξῃ, 

| νῶν δὲ χαξώμεσϑα, Ζιὸς δ᾽ ἀλεώμεϑα μῆνιν ;"- 
— "Qe εἰποῦσα μάχης rens ϑοῦρον tpm. 35 

Homeri Ilias. 

QN 
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τὸν μὲν ἔπειτα καϑεῖσεν ἐπὶ ἠϊόεντε Σκαμάνδρῳ, 
Τρῶας δ᾽ ἔκλιναν ΖΙαναοί" ἕλε δ᾽ ἄνδρα ἕκαστος 
ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Δγαμέμνων 
ἀρχὸν ᾿Δλιξώνων, Ὀδίον μέγων, ἔκβαλε δίφρου" — 
πρώτῳ γὰρ στρεφϑέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 
ὥμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν. 4] 
δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπὶ αὐτῷ. 
Ἰδομενεὺς δ᾽ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο, Μήονος υἱὸν 

Βώρου, 0g ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούϑει.. : 

τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ 48 
νύξ ἵππῶν ἐπιβησόμενον, κατὰ δεξιὸν ὦμον" 

ἘΣ, M 

OC ad INT 

joue δ᾽ ἐξ ὀχέων; στυγερὸς δ᾽ ἄρα μὲν σκότος εἷλεν. 
“Τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενῆος ἐσύλευον ϑεράποντεβ" 

υἱὸν δὲ Σιτροφίοιο Σκαμάνδριον, αἵμονα ϑήρης; 

᾿Δἀτρείδης Μενέλαος &X ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 50 

ἐσθλὸν ϑηρητῆρα᾽ δίδαξε γὰρ "oves αὐτὴ 
βάλλειν ἄγρια πάντα, τάτε τρέφει οὔρεσιν ὕλη. 

ἀλλ οὔ οἵ τότε γε χραῖσμ᾽ "orsus ἰοχέαιρα, 

οὐδὲ ἑκηβολίαι, ἧσυν τὸ πρίν y ἐκέκαστο" 
ἀλλά μυν “Ἀτρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος, 55 | 

πρόσϑεν ἔϑεν φεύγοντα, μετάφρενον οὕτασε δουρὶ 

ὥμων μεσσηγὺς; διὰ δὲ στήϑεσφιν ἐλασσεν. 

ἤριπε δὲ πρηνὴς, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπὶ αὐτῷ. 
Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο; τέκτονος υἱὸν 

“φμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα 60. 

τεύχειν᾽ ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς ᾿ϑήνη" 

ὃς καὶ ᾿4λεξάνδρῳ τεχτήνατο νῆας ἐΐσας 

ἀρχεκάκους, et πᾶσι κακὸν Τρῶώξσσι γένοντο 

oí v αὐτῷ, ἐπεὶ οὔτι ϑεῶν ἐκ ϑέσφατα ἤδη. 

τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρφπτε διώκων, 65 - 

βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν" ἡ δὲ διαπρὸ 

ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἤἥλυϑ᾽ ἀκωκή. 

1 
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P vot δ᾽ ἔριπὶ οἰμώξας, ϑαάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν. 
, , Πήδαιον δ᾽ &o ἔπεφνε Μέγης, ᾿ἀντήνορος υἱὸν, 
ὅς Óx νόϑος μὲν ἔην, πύκα δ᾽ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ, T0 

| ἶσα φίλοισι τέκεσσι, χαριξομένη πόσεϊ ᾧ. 

Eos μὲν Φυλείδης δουρικλυτὸς ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 
βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἐνίον ὀξέϊ δουρί: 

) ἀντικρὺ δ᾽ ἀν ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός. 
5 pe δ᾽ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ᾽ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. 15 
Εὐρύπυλος δ᾽ Εὐαιμονίδης Ῥψήνορα δῖον, 
ποιὸν ὑπερϑύμου “Ἰολοπίονος, ὃς ῥα Σκαμάνδρου 
᾿ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ. 
τὸν μὲν ἄρ᾽ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς, 
; | "9060 ev ἔϑεν. φεύγοντα, μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὦμοι 
φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν. 8i 
αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ míos: τὸν δὲ xav ὄσσε 
ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 
Ὡς οἱ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην" 

Ῥυδείδην δ᾽ οὐκ ἂν γνοίης “ποτέροισι μετείη, 8ὅ 
ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἢ μετ᾽ ᾿άχαιοῖς. 
ϑῦνε γὰρ du πεδίον ποταμῷ πλήϑοντι fov 
χειμάρρῳ, uid ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας" 
τὸν δ᾽ oUT ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν, 
οὔτ᾽ ἄρα ἕρκξα ἴσχει ἀλωάων ἐρυϑηλέων, 90 
ἐλϑόντ᾽ ἐξαπίνης, G δτ᾽ ἐπιβρίσῃ Ζιὸς ὄμβρος" 
πολλὰ δ᾽ vx αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ᾽ αἰζηῶν. 
ὡς ὑπὸ Τυδείδῃ πυκιναὶ κλονέοντο φάλαγγες 
“Τρώων, οὐδ᾽ ἄρα Mv μίμνον, πολέες περ ἐόντες. 
Tov δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε “υκάονος ἀγλαὸς υἱὸς 95 

ϑυνοντ᾽ ἀμ πεδίον, πρὸ ὅϑεν κλονέοντα φάλαγγας, 
e ἐπὶ Τυδείδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα" τόξα, 
καὶ βάλ᾽ ἐπαΐσσοντα, τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον, 
ϑώρηκος γύαλον" διὰ δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστὸρ, 

6* 
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ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ᾽ αἵματι ϑώφηξ. 100 - 

τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε Avxdovog ἀγλαὸς υἱός ; 

“Ὄρνυσϑε, Τρῶες μεγάϑυμοι, κέντορες ἵππων᾽ 

βέβληται γὰρ ἄριστος ᾿Αχαιῶν, οὐδὲ & φημι 

δήϑ᾽ ἀνσχήσεσϑαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν μὲ 

ὦρσεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς. ἀπορνύμενον Δυκέίηϑεν."ς 105 Ἢ 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τὸν δ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν, 

ἀλλ᾿ ἀναχωρήσας πρόσϑ᾽ ἵπποιυν καὶ ὄχεσφιν ; 

ἔστη, καὶ ΣΙ'ϑένελον προσέφη, Καπανήϊον υἱόν [ 

,70oG8o, πέπον Καπανηϊάδη, καταβήσεο δίφρου, 

ὄφρα μοι ἐξ ὦμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν οἴστόν."“ 110 : 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, Σϑένελος δὲ καϑ' ἵππων ἄλτο χαμᾶξε, 1 

πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ᾽ ὥμου᾽ 1 

αἷμα δ᾽ ἀνηκόντιξε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος. 

δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαϑὸς “Ἰπομήδης | 

Κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο fiüg τέκος, ᾿Δἀτρυτώνη, 110 

εἴποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης | 

δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν «vv ἐμὲ φῖλαι, ᾿4ϑήνη᾽ 

δὸς δέ τέ μ᾽ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλϑεῖν, 

ὅς μ᾽ ἔβαλε φϑάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησιν». 

δηρὸν i£ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο.““ 128 

Ὃς ἔφατ᾽ εὐχόμενος. τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς Oni, 

γυῖα δ᾽ ἔϑηκεν ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν᾽. -— 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα ] 

θαρσῶν νῦν, “΄ιόμηδες, ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι". ' 

ἐν γάρ τοι στήϑεσσι μένος πατρώϊον ἧκα 196. 

ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς — 

ἀχλὺν δ᾽ αὖ τοι dx. ὀφθαλμῶν ἕλον, ἣ πρὶν ἐπῆεν, 

ὄφρ᾽ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν ϑεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. ΐ 

τῷ νῦν, αἴ κε ϑεὸς πειρώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκηται, 

μήτι σύγ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖς ἀντικρὺ μάχεσϑαιν 180. 

roig ἄλλοις" ἀτὰρ εἴ κε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 
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ey ég πόλεμον, τήνγ᾽ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ." 
^H μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿ϑήνη, 

Τυδείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη: 
καὶ, πρίν περ ϑυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι “μάχεσϑαι, 135 
δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος, ὥστε λέοντα, 

ὃν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπὶ εἰροπόκοις ὀΐεσσιν 

᾿χραύσῃ μέν v αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ. δαμάσσῃ᾽ 
τοῦ μέν τε σϑένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ v οὐ προσαμύνει, 
ἀλλὰ κατὰ σταϑμοὺς δύεται, τὰ δ᾽ ἐρῆμα φοβεῖται" 140 
αἵ μέν T ἀγχιστῖναι ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι κέχυνται; 

αὐτὰρ ὁ ἐμμεμαὼς βαϑέης ἐξάλλεται αὐλῆς" 

ὡς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς “:ιομήδης. 
— "Ew ἕλεν ᾿Ζστύνοον καὶ Ὑπείρονα, ποιμένα λαῶν, 
τὸν μὲν ὑπὲρ uatoto βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ; 146 
τὸν δ᾽ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῖδα παρ᾽ ὦμον. 
πλῆξ, ἀπὸ δ᾽ αὐχένος ὦμον ἔεργαϑεν ἠδ᾽ ἀπὸ vorov. 
τοὺς μὲν ξασ᾽, ὁ δ᾽ Afovre μετῴώχετο καὶ Πολύειδον. 
υἱέας Εὐρυδάμαντος, ὀνειροπόλοιο γέροντος, 
τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὁ γέρων ἐχρίνατ᾽ ὀνείρους, 150 
ἀλλά σφεας πρατερὸς Ζιομήδης ἐξενάριξεν. 
Bü δὲ μετὰ Ξάνϑον τὸ Θύωνά τέ; Φαίνοπος vis, 

ἄμφω τηλυγέτω" ὁ δὲ PeHoro γήραι λυγρῷ, 
υἱὸν δ᾽ οὐ τέκετ᾽ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσϑαι. 
ἔνϑ᾽ ὅγε τοὺς ἐνάριξε, φίλον δ᾽ ἐξαίνυτο ϑυμὸν 155 
ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ 
Asim, ἐπεὶ ov ξώοντε μάχης ἔκ νοστήσαντε 
Βδ;υ. χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο. 

Ἔνϑ᾽ υἷας Πριάμοιο δύω λάβε Ζαρδανέδαο, 
εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, Ἐχέμμονά τὲ Χρομίον τε. 166 
ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ ϑορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ 
πόρτιος δ βοὸς, ξύλοχον κάτα βοσκομενάων, 
Ss τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς 
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βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε ἐσύλα" 

ἵππους δ᾽ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν. 166. 

Τὸν δ᾽ ἴδεν “Αἰνείας ἀλαπάξοντα στίχας ἀνδρῶν, 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων 

Πάνδαρον ἀντίϑεον διξήμενος, εἴ που ἐφεύροι. 

εὗρε Δυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν T6, 

στῆ δὲ πρόσϑ᾽ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα 170 - 

»Πάνδαρξ, ποῦ τοι τόξον (0$ πτερύεντες ὀϊστοὶ 

καὶ κλέος; € οὔτις τοι ἐρίξεται ἐνθάδε γ᾽ ἀνὴρ, 

οὐδέ τις ἐν “υκίῃ σέο y εὔχεται εἶναι ἀμείνων. 

ἀλλ᾽ Gys τῷδ᾽ ἔφες ἀνδρὶ βέλος, Zü χεῖρας ἀνασχὼν, - 

ὅστις 006 κρατέξι καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν 175 . 

Τρῶας; ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ᾽ ἔλυσεν" 

εἰ μή τις δεός ἐστι κοτεσσάμενος Τρώξσσιν, 

ἱρῶν μηνίσας" χαλεπὴ δὲ ϑεοῦ ἔπι μῆνις." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε “υκάονος ἀγλαὸς υἱός 

»» Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 180 

Τυδείδη μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσκω, 

ἀσπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ, : 

ἵππους d εἰσορόων" σάφα δ᾽ οὐκ οἷδ᾽ εἰ ϑεός ἐστιν. 

εἰ δ᾽ ὅγ᾽ ἀνὴρ Ov φημι, δαΐφρων Τυδέος υἱὸς, 

οὐχ Oy ἄνευϑε 9:00 τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι 

ἔστηκ' ἀϑανάτων, “νεφέλῃ εἰλυμένος ὥμους, 186 

ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ. 

ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον μον 

δεξιὸν, ἀντικρὺ διὰ ϑώρηκος yvaAoto* 

καί μιν ἔγωγ᾽ ἐφάμην ᾿Αϊδωνῆϊ προϊάψειν, 190 

ἔμπης δ᾽ οὐκ ἐδάμασσα" ϑεός νύ τίς ἐστι κοτήξεις. 

ἵπποι δ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἄρματα, τῶν x ἐπιβαίην᾽ 

ἀλλά που ἐν μεγάροισι υκάονος ἕνδεκα δίφροι 

καλοὶ πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες" ἀμφὶ δὲ πέπλου 

πέπτανται-: παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίξυγες ἵπποι 196. 
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ἑστᾶσι, κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας. 
4 μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ “Ζυκάων 
ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν᾽ 
ἵπποισίν μ᾽ ἐκέλευε καὶ ἄρμασιν ἐμβεβαῶτα 

ἀρχεύειν Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας" 200 
ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην - ἡ v ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν - 
ἵππων φειδόμενος, μή μοι δευοίατο φορβῆς 
ἀνδρῶν εἰλομένων, εἰωϑότες ἔδμεναι ἄδδην. 
ὡς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουϑα, 
τόξοισιν πίσυνος" τὰ δέ w οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ὀνήσειν. 
ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα, 208 

᾿ Τυδείδῃ τε καὶ ᾿Δτρείδῃ, ἐκ δ᾽ ἀμφοτέροιιν 
ἀτρεκὲς eiu ἔσσευα βαλῶν, ἤγειρα δὲ μᾶλλον. 
τῷ ῥὰ κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα 
ἥματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν 210 
ἡγεόμην Τρώεσσι, φέρων χάριν Ἕκτορι δίῳ. 
εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαιν ὀφθαλμοῖσιν. 
πατρίδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα, 
κὐτίχ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾿ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς, 
&b μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ ϑείην 915 
χερσὶ διακλάσσας" ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ." 

Τὸν δ᾽ avv Αἰνείας, Τρώων ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα 
μὴ δ᾽ οὕτως ἀγόρευε" πάρος δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἄλλως, 
πρίν γ᾽ ἐπὶ νὼ τῷδ᾽ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 
ἀντιβίην ἐλϑόντε σὺν ἔντεσι πειρηϑῆναι. 220 
ἀλλ Gy ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι 
οἷοι Τρώϊοι ἵπποι; ἐπιστάμενοι πεδίοιο 
κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσϑαι᾽ 
τῶ καὶ νῶϊ πόλινδε σαώσετον, εἴπερ ἂν αὖτε 

Ζεὺς ἐπὶ Τυδείδῃ “ιομήϑδεϊ κῦδος ὀρέξῃ. 225 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα 

δέξαι, ἐγὼ δ᾽ ἵππων ἐπιβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι. 
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ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι."“ 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Δυκάονος ἀγλαὸς υἷός 

»»Αἰνεία, σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω: 930 | 
μᾶλλον vg ἡνιόχῳ εἰωϑότι καμπύλον ἅρμα 3 
οἴσετον, εἴπερ ἂν αὖτε φεβώμεϑα Τυδέος υἱόν. 
μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ᾽ ἐθέλητον 
ἐχφερέμεν πολέμοιο, τεὸν φϑόγγον ποϑέοντε, 
νῶϊ δ᾽ ἐπαΐξας μεγαϑύμου Τυδέος υἱὸς 235 
αὐτώ τε κτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους. 
ἀλλὰ GUy αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἄρματα καὶ τεὼ ἵππω, 
τόνδε δ᾽ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί."“ 
Ὡς ἄρα φωνήσαντες, ἐς ἄρματα ποικίλα βάντες, 

ἐμμεμαῶτ᾽ ἐπὶ Τυδείδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους. 240 Ὁ 
τοὺς δὲ ἴδε ΣΙϑένελος, Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱὸς, 3 
αἶψα δὲ Τυδείδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
Τυδείδη Ζιόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, 

ἄνδο ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμα τε μάχεσϑαι, 1 
iv' ἀπέλεϑρον ἔχοντας" ὁ μὲν τόξων εὖ εἰδὼς, 9245 
Πάνδαρος, υἱὸς δ᾽ αὐτε “υκάονος εὔχεται εἶναι" | 
Αἰνείας δ᾽ υἱὸς μὲν ἀμύμονος "Ayyícao 
εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ᾽ ᾿ἀφροδέτη. 
ἀλλ ἄγε δὴ χαξώμεϑ'᾽ ἐφ᾽ ἵππων, μηδέ μοι οὕτως 
ϑῦνε διὰ προμάχων, μήπως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς.““ 250 

Τὸν δ᾽ &o ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς ΖΙιομήδης 
uz. φόβονδ᾽ ἀγόρευ;, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω" 
οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάξοντι μάχεσϑαι 
οὐδὲ καταπτωώσσειν" ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν" 
ὀκνείω δ᾽ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὕτως 255 
ἀντίον εἶμ᾽ αὐτῶν" τρεῖν μὶ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς ᾿ϑήνη 
τούτω δ᾽ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι 

ἄμφω ἀφ᾽ ἡμείων, εἴ γ᾽ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν 
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el κέν μοι πολύβουλος ᾿ϑήνη κῦδος ὀρέξηι 260 
ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ 05 τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους 
αὐτοῦ ἐρυκακέειν, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας" 
Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων, 
ἐκ δ᾽ ἐλάσαι Τρώων μετ᾽ ἐϊκνήμιδας ᾿Δ4χαιούς. 
τῆς γάρ τοι γενεῆς, ἧς Too? πὲρ εὐρύοπα Ζεὺς 965 

ωὖ 3 T M , e? 3, » 

δῶχ υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὔνεκ᾽ ἄριστοι 
ἵππων, ὅσσοι ἔασιν ὑπ ἠῶ v ἠέλιόν τε. 
τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγχίσης, 

᾿λάϑρῃ A«ousüovrog ὑποσχὼν ϑήλεας ἵππους" 
τῶν o[ 8E ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέϑλη" 270 

᾿ Ἁ ^ , 2 X ET) 2? 5 ? 5 , 

τοῦῆς μὲν τεσσαρας αὕτος ἔχων αἀτίταλλ ἐπὶ φατνῇῃ, 
τὼ δὲ δύ᾽ Αἰνείᾳ δῶκεν, μήστωρι φόβοιο. 
εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεϑά xs κλέος ἐσϑλόν.": 

"Qc οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
τὼ δὲ τάχ ἐγγύθεν ἤλθον, ἐλαύνοντ᾽ ὠκέας ἵππους. 
τὸν πρότερος προσέειπε υκάονος ἀγλαὸς υἱός 97€ 

»»Καρτερόϑυμε, δαΐφρον, ἀγαυοῦ Τυδέος υἱὲ, 
ῇ μάλα σ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο: πικρὸς ὀϊστός" 
νῦν uv ἐγχείῃ σδιρήσομαι, ci xs τύχωμι."" 

'H ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 980 

"καὶ βάλε Τυδείδαο xov ἀσπίδα’ τῆς δὲ διαπρὸ 
αἰχμὴ χαλκείη πταμένη ϑώρηκι πελάσϑη. 
τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄσε “υκάονος ἀγλαὸς υἱός 

»Βέβληαι κενξδῶνα διαμπερὲς, οὐδέ σ᾽ ὀΐω 284 
δηρὸν ἔτ ἀνσχήσεσϑαι" ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὔχος ἔδωκας.“ 

Τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κφατερὸς “Πομήδης 
»ἤμβφοτες οὐδ᾽ ἔτυχες" ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶϊ, y ὀΐω 
πρίν y ἀποπαύσεσϑαι; πρίν y T ἕτερόν γε πεσόντα 
αἵματος σαι ono, ταλαύρινον πολεμιστήν. u 

Ὡς φάμενος προξηκε᾽ βέλος δ᾽ ἴϑυνεν Ov 290 
ῥῖνα παρ ὀφϑαλμὸν, λευκοὺς δ᾽ ἐπέρησεν ὀδόντας. 
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τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρὴς, 

αἰχμὴ δ᾽ ἐξεσύϑη παρὰ νείατον ἀνϑερεῶνα. ; 

ἤοιπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχὲ ἐπ᾽ αὐτῷ 

αἴδλα, παμφανόωντα, παρέτρεσσαν δὲ oí ἵππον “96. 

ὠκύποδες" τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη ψυχή vs μένος τε. 

“Αἰνείας δ᾽ “ἀπόφουσε σὺν ἀσπίδι δουρί ve μακρῷ, - 

δείσας μή πώς οὗ ἐρυσαίατο νεκρὸν "Axyauot. E 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖνε λέων ὡς ἀλκὶ πεπουϑῶς, 

πρόσϑε δέ oí δόρυ τ᾽ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, - 

τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅστις τοῦγ᾽ ἀντίος ἔλϑοι, 801. | 

σμερδαλέα ἰάχων. ὁ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ 

Ῥυδείδης, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 

οἷοι νῦν βροτοί sig: ὃ δέ μυν ῥέα πάλλε καὶ olog. — 

τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ᾽ ἰσχίον, ἔνϑα τε μηρὸς 805 : 

ἰσχίῳ ἐνστρεφέται ας κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσιν" 

ϑλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸρ 4 ἄμφω ῥῆξε TÉVOVTE* - 

ὦσε δ᾽ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λέίϑυς. αὐτὰρ oy ἥρως 

ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ 

γαίης" ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 810. 

Καί νύ κεν ἔνϑ᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Aivs(ag, 

δἰ μὴ ἄρ ὀξὺ νόησε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη, 

μήτηρ; 7 μιν ὑπ Ayyion τέκε βουκολέοντι" 

ἀμφὶ δ᾽ éov φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχξε λευκὼ, 

πρόσϑε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ zvUyu ἐκάλυψεν, 815. 

PE ἔμεν βελέων; μή τις ΖΙαναῶν ταχυπώλων ᾿ 

λκὸν ἐνὶ στήϑεσσι βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

Ἢ μὲν ξὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο" 

οὐδ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἐλήϑετο συνϑεσιάων ; 

τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαϑὸς 4ιομήδης; 820. 

ἀλλ ὅγε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠφύκακε μώνυχας ἵππου. 

νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας. 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους 
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 ἐξέλασε Ἰρώων μετ᾽ ἐὐκνημιδας ymo vs. 
δῶκε δὲ “4ηϊπύλῳ, ἑτάρῳ QUAD; ὃν περὶ πάσης 5838 

οτῖεν ὁμηλικίης, ὅτι of φρεσὶν ἄρτια ἤδη, 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν το το αὐτὰρ ὅγ᾽ ἥρως 

Qv ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 
αἶψα δὲ Τυδείδην μέϑεπε κρατερώνυχας ἵππους 
ἐμμεμαώς" ὁ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ, 5880 

γιγνώσκων ὅτ᾽ ἄναλκις ἔην ϑεὸς, οὐδὲ ϑεάων 
τάων eir ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν, 
οὔτ᾽ ἄρ᾽ ̓4ϑηναίη οὔτε πτολίπορϑος Ἐνυώ. 
ἀλλ ὅτε δή Q ἐκίχανε πολὺν καϑ' ὅμιλον ὀπάξων, 

£9 ἐπορεξάμενος μεγαϑύμου Τυδέος υἱὸς 335 
ἄκρην οὕτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέ! δουρὶ 
ἀβληχρήν᾽ εἶϑαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν 
ἀμβφοσίου διὰ πέπλου, ὃν οἵ Χάριτες κάμον αὐταὶ, 
πρυμνὸν ὕπερ ϑέναρος. ῥέε δ᾽ ἄμβροτον αἷμα ϑεοῖο, 

ἰχὼρ, οἷός πέρ τε δέει μακάρεσσι ϑεοῖσιν᾽" 340 

οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ zívovo αἴϑοπα οἶνον, 
τοὔνεκχ᾽ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀϑάνατοι καλέονται. 
ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ £o κάββαλεν viov. 
καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσσατο Φοῖβος ᾿Ζπόλλων 
κυανέῃ νεφέλῃ, μή τις ΖΙαναῶν ταχυπώλων 345 
χαλκὸν ἐνὶ στήϑεσσι βαλὼν ἐκ ϑυμὸν £Aowo: 
τῇ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄσε βοὴν ἀγαϑὸς Ζ᾽ιομήδης 
“Εἶπε, Διὸς ϑύγατερ, πολέμου καὶ “δηϊοτῆτος 

ἢ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις: 
εἰ δὲ ovy ἐς πόλεμον πωλήσεαι; ἡ τέ σ᾽ ὀΐω 860 

ῥιγήσειν πόλεμόν γε, καὶ εἴ χ᾽ ἑτέρωϑι πύϑηαι.": 
— Ὥς ἔφαϑ᾽, ἡ δ᾽ ἁλύουσ᾽ ἀπεβήσετο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς. 
τὴν μὲν ἄρ᾽ Ἴρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ᾽ ὁμίλου 
ἀγϑομένην ὀδύνῃσι" μελαίνετο δὲ χρόα καλόν. 
εὕρεν ἔπειτα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ θοῦρον ἄρηα 856 

e 
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ἥμενον" ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ vog" ἵππω. 

ἡ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο, φίλοιο 

πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ἥτεεν ἵππους : 

Φίλε κασίγνητε, κόμισαί᾽ τέ μὲ δὸς τέ μοι ἵππους, 

ὄφρ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι; ἵν ἀϑανάτων ἔδος. ἐστίν. — 

λέην ἄχϑομαι ἕλκος, ὅ μὲ βφοτὸς οὔτασεν ἀνὴρ, 361 

Τυδείδης; ὃς νῦν ys καὶ ἂν zh πατρὶ μάχοιτο. A 

"Qe φάτο, τῇ δ᾽ ἄρ E δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους. 

ἡ δ᾽ ἐς δίφρου ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον "rog. 

πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαυνξ καὶ ἡνία, λάξετο χερσὶν, 365 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ ovx ἄκοντε πετέσϑην. 

αἶψα δ᾽ ἔπευϑ᾽ ἵκοντο ϑεῶν ἔδος, αἰπὺν Ὄλυμπον. 

ἔνϑ᾽ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 

λύσασ' ἐξ ὀχέων, παρὰ δ᾽ ὠμβρόσιον βάλεν εἶδα — — 

ἡ δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ᾽ “Ἀφροδίτη, 810. 

μητρὸς &jg: ἡ δ᾽ ἀγκὰς ἐλάξετο ϑυγατέρα ἣν, β 

χειρί τέ μὲν κατέρεξεν ἔπος v ἔφατ᾽ ἔκ 7 ὀνόμαξεν 

Τίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεξε; φίλον τέκος, Οὐρανιώνων | 

μαψιδίως, ὡσεί τι κακὸν ῥδέζουσαν ἐνωπῇ 3." ᾿ 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα φιλομμειδὴς ᾿Δἀφροδίτη 8156. 

»οὔτά με Τυδέος υἱὸς; ὑπέρϑυμος Ζιομήδης; 1 

OUVEX ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέμοιο, 

Αἰνείαν; ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν. 

οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ Ayo φύλοπις ναἰμῆς: 

ἀλλ᾽ ἤδη ΖΔαναοί γε καὶ ἀϑαναάτοισι μάχονται." 880. 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα um, δῖα ϑεάων | 

| »τέτλαϑι, τέχνον ἐμὸν, καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ. 

πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἐξ ἀνδρῶν, χαλέπ' ἄλγε᾽ ἐπὶ ἀλλήλοισι τυϑέντες. 

τλῇ μὲν Ἄρης, ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ Ἐφιάλτης, 1 

παῖδες ““λωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ" 386. 

γαλκέῳ δ᾽ iv κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας. ; 
P 
1 
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- καί νύ κεν ἔνϑ᾽ ἀπόλοιτο Ἄρης τος πολέμοιο; 

$ 

; εἰ μὴ μητρυιὴ, περικαλλὴς Ἠερίβοια, 
"Eou£e ἐξήγγειλεν᾽ ὁ δ᾽ ἐξέκλεψεν᾽ “ρηα 390 
ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ $ δεσμὸς ἐδάμνα. 
τλῆ δ᾽ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς παῖς ᾿ἀμφιτρύωνος 

 δεξιτερὸν κατὰ μαξὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι 
βεβλήκει" τότε καί μιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος. 
"πῆ δ᾽ "tons ἐν τοῖσι πελώριος ὦὠκυὺν ὀΐστον, 395 
εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ; υἱὸς Ζίιὸς αἰγιόχοιο, 
ἕν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν. 
[ αὐτὰρ ὁ βῆ πρὸς δῶμα «“]ιὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον 
δ κῆρ ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρμένος" αὐτὰρ ὀϊστὸς 

 ὦμῳ ἔνι fino ἠλήλατο, κῆδε δὲ ϑυμόν. 400 
τῷ δ᾽ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 
2 J 3 3 A / L a 9 ῊΝ αν 

| 4x8&00tT ' οὐ μὲν yoQ τι καταῦνητος y 6t6£TUXTO. 

σχέτλιος, ὀβριμοεργὸς, ὃς οὐκ ὅϑετ᾽ αἴσυλα ῥέξων, 
ὃς τόξοισιν ἔκηδε ϑεοὺς, οὗ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
σοὶ δ᾽ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε ϑεὰ γλαυκώπις ᾿ϑήνη" 405 
νήπιος, οὐδὲ τὸ οἷδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱὸς, 
ὅττι μάλ οὐ δηναιὸς ὃς ἀϑανάτοισι μάχηται, 
οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάξουσιν 
ἐλθόντ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 

τῷ νῦν Τυδείδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστιν, 410 
φραξέσϑω μή τίς οἵ ἀμείνων σεῖο μάχηται, 
μὴ δὴν Δἰγιάλεια, περίφρων ᾿“δρηστένη, 
ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ. 

 πουρίδιον ποϑέουσα πόσιν, τὸν ἄριστον ᾿Δχαιῶν, 
ἰφϑίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο. δ 415 
Ἦ ó« καὶ ἀμφοτέρῃσιν dx ἰχῶ χειρὸς ὀμόργννυ᾽ 

ἄλϑετο χεὶρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι. 
ei δ᾽ ovv εἰσορόωσαι AOnvaín vs xol "Hon 
 Κερτομίοις ἐπέεσσι Ζ4ία Κρονίδην ἐρέϑιξον. 
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τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε ϑεὰ γλαυκῶπις Av 420 — 

Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, ὅττι xsv εἴπω: — 
5 μάλα δή τινα Κύπρις ᾿Δχαιΐϊάδων ἀνιεῖσα 
Τρωσὶν ἅμα σπέσϑαι, τοὺς νῦν ἔχπαγλ'᾽ ἐφίλησεν, 
τῶν τινὰ καρρέξζουσα ᾿“χαιϊάδων εὐπέπλων 
πρὸς χρυσέῃ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀρανήν.““ 439 
"Oc φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, 

καί ῥα καλεσσάμενος προσέφη χρυσέην ᾿ἀφροδίτην 
09 τοι, τέκνον ἐμὸν, δέδοται πολεμήϊα ἔργα, 

ἀλλὰ GUy ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο, 
ταῦτα δ᾽ gut ϑοῷ καὶ ᾿ϑήνῃ πάντα μελήσει.“ς“ 480 
Ἃς oí μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

Αἰνείᾳ δ᾽ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαϑὸς ΖΙιομήδης, 
γιγνώσκων 0 οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας ᾿ἀπόλλων᾽ 
ἀλλ Oy ἄρ᾽ οὐδὲ ϑεὸν μέγαν ἅξετο, ἵετο δ᾽ αἰεὶ 
Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσδαι. 485 
τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουδε κατακτάμεναι μενεαίνων, 
τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ᾽ ᾿Δπόλλων. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος. 
δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας προσέφη ἕκάεργος ᾿Ζ“πόλλων 

οΦράξεο, Τυδείδη, καὶ χάξεο, μηδὲ ϑεοῖσ᾽ιν 440 
(G^ ἔϑελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔποτε φῦλον ὁμοῖον 
ἀϑανάτων τε ϑεῶν χαμαὶ ἐρχομένων v ἀνθρώπων." 
Ὃς φάτο, Τυδείδης δ᾽ ἀνεχάξετο τυτϑὸν ὀπίσσω, 

μῆνιν ἀλευάώμενος ἑκατηβόλου ᾿Ζ“πόλλωνος. 
Αἰνείαν δ᾽ ἀπάτερϑεν ὁμίλου ϑῆκεν ᾿πόλλων 445 
Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅϑι οἱ νηός γ᾽ ἐτέτυκτο" 
ἧτοι τὸν “ητώ vs καὶ [Ἄρτεμις ἰοχέαιρα 
ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό vs κύδαινὸόν τε. 
αὐτὰρ ὁ εἴδωλον τεῦξ᾽ ἀργυρότοξος ᾿πόλλων 
αὐτῷ v Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον, 460 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι ᾿Δχαιοὶ 
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δήουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήϑεσσι βοείας 
ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊώ τε πτερόεντα. 
δὴ τότε ϑοῦρον "άρηα προσηύδα Φοῖβος ᾿“πόλλων d 

»Aosg "4osg BooroAovy$, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 
οὐκ ἂν δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν, 456 

: 

Τυδείδην, ὃς νῦν ys xal ἂν zt) πατρὶ μάχοιτο; 

Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ, 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος.“ 
Ὡς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέξετο Περγάμῳ ἄκρῃ, 460 

Τρφὰς δὲ στίχας οὖλος “Ἄρης ὥτρυνε μετελϑὼν, 
᾿εἰδόμενος ᾿“κάμαντι ϑοῷ ἡγήτορι Θρῃηκῶν᾽ 
υἱάσι δὲ Πριάμοιο διοτρεφέεσσι κέλευεν — 

59, υἱεῖς Πριάμοιο, διοτρεφέος βασιλῆος, 
ἐς τί ἔτι κτείνεσϑαι ἐάσετε λαὸν ᾿Αχαιοῖς; 465 
ἢ εἰσόκεν ἀμφὶ πύλῃς εὐποιητῇσι μάχωνται ; 

χεῖται ἀνὴρ ὄντ᾽ ἶσον évíousv Exvogu δίῳ, 
Αἰνείας, υἱὸς μεγαλήτορος Ayxícao. 

3 ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσϑλὸν ἑταῖρον."“ 
Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 470 

ἔνϑ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον 
“ἤκτορ, πῆ δή τοι μένος οἴχεται, ὃ πρὶν ἔχεσκες; 

 φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἕξέμεν ἠδ᾽ ἐπικούρων 
οἷος, σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσιν. 
τῶν νῦν oUtw ἐγὼ ἰδέειν δύναμ᾽ οὐδὲ νοῆσαι, 41 
ἀλλὰ καταπτώσσουσι, κύνες ὡς ἀμφὶ λέοντα" 
ἡμεῖς δ᾽ αὖ μαχόμεσϑ᾽, οἴπερ τ᾽ ἐπίκουροι ἔνειμεν. 
᾿χαὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόϑεν ἥκω: 
τηλοῦ γὰρ “υκίη, Ξάνϑῳ ἔπι δινήεντι, 
ἔνϑ'᾽ ἄλοχόν vs φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱὸν, 480 
κἀδ δὲ χτήματα πολλὰ, τατ᾽ ἔλδεται Og κ᾽ ἐπιδευής. 
2 ^ εν , , , , $ ἀλλὰ καὶ ὡς “υκίους ὀτρύνω καὶ uéuov αὐτὸς 

po ; , 
ἀνδρὶ μαχήσασϑαι" ἀτὰρ οὔτι μοι ἐνθάδε τοῖον 
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3 

οἷόν x ἠὲ φέροιεν ““χαιοὶ ἢ κεν ἄγοιεν 

τύνη δ᾽ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ᾽ ἄλλοισι κελεύεις 485 

λαοῖσιν. μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὥρεσσιν. | 

μή πως, ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγφου, 

ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησϑε" 

οἵ δὲ τάχ ἐκπέρσουσ' δὐναιομένην πόλιν ὑμήν. 

σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτας τε καὶ ἦμαρ, 490 

ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεκλειτῶν ἐπικούρων 

νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ᾽ ἀποϑέσϑαι ἐνιπήν."“ 

Sis φᾶτο Σαρπηδὼν, δαάκε δὲ φρέναξ Ἕκτορι μῦϑος. 

αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντη,495 

ὀτρύνων μαχέσασϑαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 

οἱ δ᾽ ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Ζ4χαιῶν᾽ 

“ργεῖοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδ᾽ ἐφόβηϑεν. 

ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ ἀἁλωὰς ᾿ 

ἀνδρῶν λιεμώντων, ὅτε τὲ ξανϑὴ “μήτηρ 500 - 

κρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τὲ καὶ 6 ἄχνας" 

αἱ δ᾽ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί: ὡς τότ᾽ ““χαιοὶ 

λευκοὶ ὕπερϑε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα Or αὐτῶν 

οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες i ἵππων, : 

ea ἐπιμισγομένων᾽ ὑπὸ δ᾽ ἔσεφεφον ἡνιοχῆες" 805. 

of δὲ μένος χειρῶν ἰϑὺς φέρον. ἀμφὶ δὲ νύκτα 

ϑοῦρος "Aous ἐκάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων, 

πάντοσ᾽ ἐποιχόμενος" τοῦ δ᾽ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μὲν ἀνώγει 

Τρωσὶν ϑυμὸν ἐγεῖραι; ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ᾽ Aviv 510 | 

οἰχομένην᾽ ἡ γάρ ῥα πέλεν ΖΙαναοῖσυν ἀρηγών. 3 

Αὐτὸς δ᾽ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο | 

ἧκε, καὶ ἐν στήϑεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν. 

Αἰνείας δ᾽ ἑτάροισι μεϑύστοτο: τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, | 

ὡς εἶδον ξωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα 515 



καὶ μένος, σϑλὸν ἔχοντα" eve ΠΛ υν γα μὲν Οὔτι. 

οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος; ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν 

"Agug τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ᾽ ἄμοτον μεμαυῖα. 

— "ovs δ᾽ Aiavve δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ “Ζιομήϑης 

ὥτρυνον “αναοὺς πολεμιξέμεν᾽ οἱ δὲ καὶ αὐτοὺ 520 

οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωκᾶς, 

ἀλλ᾽ ἔμενον νεφέλῃσιν. ἐοικότες, ἄστε Κρονίων 

νηνεμίης ἔστησεν ἐπ᾽ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν 

ἀτρέμας, ὄφρ᾽ εὗδῃσι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων 

ξαχρηῶν ἀνέμων, οἵτε νέφεα σκιόεντα 525 

πνοιυῆσιν λιγυρῇσι διασκιδνᾶσιν ἀέντες" 

ὡς “Ιαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδ᾽ ἐφέβοντο. 

“4τρείδης δ᾽ ἀν ὅμιλον ἐπ {πε πολλὰ κελεύων" 

ΝΥ) φίλοι; ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἥτορ ἕλεσϑε; 

ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσϑε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 530 

αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται" 

φευγόντων δ᾽ οὔτ᾽ ἀρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή." 
Ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ ϑοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα, 

Aivsía ἕταρον μεγαϑύμου, Ζ4ηϊκόωντα 

Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσιν 585 
tiov, ἐπεὶ ϑοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσϑαι. 
τον ῥα xov ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Ayaucuvov: 
ἡ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκὸς, 

νξιαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ξωστῆρος ἔλασσεν. 
δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπὶ αὐτῷ. 510 
"Ev9 «Ur Αἰνείας ΖΙανχῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους, 

vis ΖΔιοκλῆος, Κρήϑωνά τε Ὀρσίλοχόν τε, 
τῶν ῥὰ πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐὐκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ 
ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ᾽ ἦν ἐκ ποταμοῖο 
ἀλφειοῦ, 00v εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης, 545 
ὃς τέκεν Ὁφσίλοχον πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνακτα' 
Ὀρσίλοχος δ᾽ &Q' ἔτικτε Ζηιοκλῆα ELO 

Homeri Ilias. 



ἐκ δὲ “ιοκλῆος ιδυμαονε' παῖδε ,“γενέσϑη , 
Κρήϑ' Qv Ὀρσίλοχός τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. | 

τὼ μὲν ἄρ᾽ ἡβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν 550 
Iitov εἰς εὔπωλον ἅμ᾽ ᾿4ργείοισιν ἐπέσϑην, 
τιμὴν “Ατρείδῃς, ““γαμέμνονυ καὶ Μενελάῳ, 
ἀρνυμένω" τὼ δ᾽ αὖϑι τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν. 
οἴω τώγε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν 
ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαϑείης τάρφεσιν ὕλης" 566 
τὼ μὲν ἄρ᾽ ἁρπάξοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα 

σταϑμοὺς ἀνθρώπων κεραΐξετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ 
ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταϑεν ὀξέϊ χαλκῶ:" 
τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ᾽ Αἰνείαο δαμέντε 
καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσιν. 560 

Τὼ δὲ πεσόντ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος, 
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ, 
σείων ἐγχείην" τοῦ δ᾽ ὥτρυνεν μένος one, 
τὰ φρονέων, ἵνα χερσὶν ὑπ᾽ Αἰνείαο δαμείη. 
τὸν δ᾽ ἴδεν AvcvíAoyog, μεγαϑύμου Ννέστορος υἱὸς, 565 
βῆ δὲ διὰ προμάχων περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν, 
μή τι πάϑοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο. 
τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα 
ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσθαι" 
“Αντίλοχος δὲ μάλ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν. 570 
“ἰνείας δ᾽ οὐ μεῖνε, ϑοός περ ἐὼν πολεμιστὴς, 
ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε. 
of δ᾽ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν ᾿Ζχαιῶν, 
τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων, 
αὐτὼ δὲ στρεφϑέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσϑην. 5715 
Ἔνϑα Πυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον "Agnt, 

ἀρχὸν Παφλαγόνων μεγαϑύμων, ἀσπιστάων᾽ 
τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾽Ατρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 

ἑσταότ Éyysi νύξε, κατὰ κληῖδα τυχήσας" 
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- "Avt(Aogog δὲ Μύδωνα βάλ, ἡνίοχον ϑεράποντα, 580 
: ἐσθλὸν pred - ὁ δ᾽ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵπ- 

πους - 
χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον" ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 
ἡνία λεύκ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἔν κονίῃσιν. 

| “Ἀντίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξας ξίφει ἥλασε κόρσην᾽ 
αὐτὰρ Oy ἀσϑμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίρρολρ 585 
κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὥμους. 
δηϑὰ μάλ' ἑστήκει -- τύχε γάρ Ó ἀμάϑοιο βαϑείης -- 
ὄφρ᾽ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσιν. 
τοὺς δ᾽ luec "AvtíAoxog, μετὰ δὲ στρατὸν ἤ ἤλασ᾽᾿ Aer. 

Τοὺς δ᾽ "ExvoQ ἐνόηδε κατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾿ αὐ- 
τοὺς 590 

x£XÀnyog- ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες 
Aagrapae- ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν "ouo xol πότνι '"Evvo, 
ἡ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος, 
Ἄρης δ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα, 
φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν πρόσϑ' Ἕκτορος, ἄλλοτ᾽ ὄπισϑεν. 

Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαϑὸς Ζ᾽ιομήδης. 596 
ὡς δ᾽ Or ἀνὴρ ἀπάλαμνος. ἰὼν πολέος πεδίοιο, 

| στήῃ ἐπ ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλαδε προρέοντι, 
ἀφρῷ μορμύροντα ἰδὼν, ἀνά v ἔδραμ’᾽ ὀπίσσω. 
ὥς τότε Τυδείδης ἀνεχάξετο, εἶπέ τε λαῷ 600 
ἢ φίλοι; οἷον δὴ ϑαυμάξομεν Ἕκτορα δῖον 

αἰχμητήν T i iuis καὶ ϑαρσαλέ &ov πολεμιστήν. 
τῷ δ᾽ αἰεὶ πάρα εἷς γε ϑεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει" 
καὶ νῦν οἵ πάρα κεῖνος "Aes, βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς. 
ἀλλὰ πρὸς Toca τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω 605 
εἴκετε, μηδὲ ϑεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσϑαι."“ 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυϑον αὐτῶν. 

Iv9 Ἕχτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης, 
εἶν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσϑην Vds igi τε. 
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. TO δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος .Alog* 610 E 

στὴ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, — 

καὶ βάλεν "Auquov, Σιελάγου υἱὸν, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ Παισῷ 

ναῖε πολυκτήμων πολυλήϊος" ἀλλὰ ἑ μοῖρα 

Wy ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας. 

τόν ῥα κατὰ ξωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας, 616 

νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος; 

δούπησεν δὲ πεσών. ὁ δ᾽ ἐπέδραμε φαίδιμος «Αἴας 

τεύχεα συλήσων᾽ Τρῶες δ᾽ ἐπὶ δούρατ᾽ ἔχευαν 

ὀξέα. παμφανόωντα" σάκος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλά. 

αὐτὰρ ὁ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος 650 

ἐσπάσατ᾽ - οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔξ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 

ὥμοιιν ἀφελέσϑαι" ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν. 

δεῖσε δ᾽ Oy ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων, — 

οὗ πολλοί τε καὶ ἐσϑλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε ἔχοντες, 

ot £, μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφϑιμον καὶ ἀγαυὸν, 625 

ὦσαν ἀπὸ σφείων᾽" ὃ δὲ χασσάμενος πελεμέίχϑη. 

Ὡς of μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην" 

ληπόλεμον δ᾽ Ἡρακλείδην; Qv τε μέγαν τε, 

ὦρσεν ἐπ’ ἀντιϑέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἰόντεθ, 680 β 

vlós 9' υἱωνός τε Διὸς νεφεληγεθέταο; | 

τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

οΣαρπῆδον, Δυκίων βουληφόρε, τίς του ἀνάγκη 

πτώσσειν ἐνθάδ᾽ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι gant; 

ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο 635 

εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν 

o? “ιὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων; 

ἀλλ οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 

εἷναι. ἐμὸν πατέρα ϑρασυμέμνονα ϑυμολέοντα . 

ὅς ποτε δεῦρ᾽ ἐλθὼν ἕνεχ ἵππων “αομέδοντος δ 

FE οἴῃς συν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροιδιν 
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Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς" 

σοὶ δὲ κακὸς μὲν ϑυμὸς, ἀποφϑινύϑουσι δὲ λαοί. 

οὐδέ τί 6s Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσϑαι 

ἐλθόντ' ἐκ Λυκίης, οὐδ᾽ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, 618 

ἀλλ vx ἐμοὶ ὁμηϑέντα πύλας iuo περήσειν. Y: 

Tov δ᾽ αὖ Σαρπηδὼν, Avxiov ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα 

»Ὑληπόλεμ', ἤτον κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν 

ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ “αομέδοντος, 

ὅς ῥά μιν εὖ ἐρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύϑῳ, 650 

οὐδ᾽ ἀπέδωχ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόϑεν ἠλϑεν. 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν 

ἐξ ἐμέϑεν. τεύξεσϑαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 

εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ "Aid, κλυτοπώλῳ." 

Ὡς φάτο Σαρπηδὼν, ὁ δ᾽ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος 

Τληπόλεμος. καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῆ δούρατα μακρὰ 666 

ἐκ χειρῶν ἤϊξαν" ὁ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον 

Σαρπηδὼν, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἠλϑ᾽ ἀλεγεινή᾽ 

τὸν δὲ κατ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 

Τληπόλεμος δ᾽ ἄρα μηρὸν ἀριστ ἑρὸν ἐγχεῖ μακρῷ 660 

βεβλήκειν, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα; 

ὀστέῳ ἐρχοίμῳϑ εἴσά, πατὴρ δ᾽ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν. 

Οἱ μὲν ἄρ᾽ ἀντίϑεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 

ἐξέφερον πολέμοιο᾽ βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρὸν 

ἑλκόμενον. τὸ μὲν οὔτις ἐπεφράσατ' οὐδ᾽ ἐνόησεν, 665 

μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη, 

σπευδόντων᾽ τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες. 

Τληπόλεμον δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐυχνήμιδες ᾿4χαιοὶ 
ἐξέφερον πολέμοιο᾽ νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς 

τλήμονα ϑυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ᾽ 670 

μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν 
ἢ προτέρω zíióg υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι; 
m ὕγε τῶν πλεόνων Avxíov ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 
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&Q Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν 
ἴφϑιμον Ζιὸς υἱὸν ἀποχτάμεν ὀξεῖ χαλκῷ" 675 
τῷ ῥα κατὰ πληϑὺν Μυκίων τράπε ϑυμὸν Av. 
ἔνϑ᾽ ῦγε Κοίρανον εἷλεν ᾿Δλάστορά τε Χρομίον τὲ 
“Ἵλκανδρόν ϑ᾽ “Δλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε. 
καί νύ X ἔτι πλέονας “υκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεὺς, 
εἰ μὴ &o ὀξὺ νόησε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ. 680 
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ, 
δεῖμα φέρων ΖΙαναοῖσι" χάρη δ᾽ ἄρα of προσιόντι 
Σαρπηδὼν, “ιὸς υἱὸς, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν᾽ 

Πριαμίδη, μὴ δή us ἕλωρ Ζαναοῖσιν ἐάσῃς 
κεῖσθαι, ἀλλ ἐπάμυνον. ἔπειτά ue καὶ λίποι αἰὼν 685 
ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε 
νοστήσας οἶκόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
εὐφρανέειν ἄλοχόν τὲ φίλην καὶ νήπιον viov. 
3e φάτο, τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη κορυϑαίολος " Ἕκτωρ, 

ἀλλὰ παρήϊξεν, λελιημένος ὄφρα τάχιστα 690 
ὥσαιτ᾽ ᾿Ζργείους, πολέων δ᾽ ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 
of μὲν ἄρ᾽ ἀντέϑεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 
εἷσαν om αἰγιόχοιο Ζιὸς περικαλλέϊ φηγῷ: 
ἐκ δ᾽ ἄρα οἵ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε ϑύραξε 
ἴφϑιμος Πελάγων, ὅς oí φίλος ἦεν ἑταῖρος. 696 
τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχὴ. κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς" 
αὖτις δ᾽ ἀμπνύνϑη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο 
ξώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα ϑυμόν. 
"Aoyiou δ᾽ ὑπ᾽ oq καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ 

οὔτε ποτὲ προτφέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν 100 
οὔτε ποτ᾽ ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ᾽ αἰὲν ὀπίσσω 
χάξονϑ᾽, ὡς ἐπύϑοντο μετὰ Τρώεσσιν "Apoya. 

Ἔνϑα τίνα πρῶτον, τένα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξαν 
Ἔχτωρ τε Πριάμοιο παϊς καὶ χάλκεος "ens; 
ἀντίϑεον Τεύϑραντ᾽, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην, 705 
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Τρῆχόν v αἰχμητὴν Αἰὐἰτώλιον Οἰνόμαόν τε, 
Οἰνοπίδην 9 Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομέτφρην, 
ὅς ῥ᾽ ἐν Ὕλῃ vatsoxs μέγα πλοιτοιο μεμηλὼς, 
λέμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι" πὰρ δέ οἵ ἄλλοι 
ναῖον Βοιωτοὶ, μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες. 718 

Tovg δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ λευκώλενος Hoy 
Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 
αὐτίκ “Ἵϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
» πόποι, αἰγιόχοιο “Ζιὸς τέκος, ᾿Δτρυτώνη, 

ἢ ó ἅλιον τὸν μῦϑον ὑπέστημεν Μενελάῳ, 715 

Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσϑαι, 
εἰ οὕτω μαίνεσϑαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα. 
ἀλλ᾿ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς.“ 
Ὃς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ γλαυκῶπις Avi. 

ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους 7120 
"Hoy, πρέσβα ϑεὰ, ϑυγάτηρ μεγάλοιο Koovoto: 
Ἤβη δ᾽ ἀμφ᾽ ὀχέεσσι ϑοῶς βάλε καμπύλα κύκλα, 
χάλκεα ὀκτάκνημα, σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς. 

τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφϑιτος, αὐτὰρ ὕπερϑεν 

τάλκε ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, ϑαῦμα ἰδέσϑαι" 125 
πλῆμναι δ᾽ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωϑεν. 
δέφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν 
ἐντέταται. δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσιν. 
τοῦ δ᾽ ἐξ ἀργύρεος δυμὸς πέλεν" αὐτὰρ ἐπὶ ἄκρῳ 
δῆσε χούσειον καλὸν ξυγὸν, ἐν δὲ λέπαδνα 130 
κάλ ἔβαλε, χρύσει᾽ " ὑπὸ δὲ ξυγὸν ἤγαγεν Ἥρη 
ἵππους ὠκύποδας, μεμαυϊ᾽ ἔριδος καὶ ἀὕτῆς. 
Αὐτὰρ ᾿4ϑηναίη, κούρη 4ιὸς αἰγιόχοιο, 

πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ém οὔδει, 
ποικίλον, Ov ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν" 1388 
ἡ δὲ χιτῶν ἐνδῦσα Ζιὸς νεφεληγερέταο 
τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήσσετο δακρυόεντα. 
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CITY ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετ' αἰγέδα ϑυσσανόεσσαν, 
δεινὴν, ἡ ἣν πέρι μὲν πάντη φόβος ἐστεφάνωται, 
ἐν δ᾽ Ἔρις, ἐν δ᾽ ᾿Δλκὴ, ἐν δὲ κρυόεσσα Tox, 
ἐν δέ ve Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου, 
δεινή τὲ σμερδνή τε, Ζίιὸς τέρας αἰγιόχοιο. ι 
κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην ϑέτο  τετραφάληρον, 
χρυσείην, ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ᾽ ἀραρυῖαν. 
ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάξετο δ᾽ ἔγχος 748 
βριϑὺ μέγα στιβαρὸν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 
ἡρώων, τοϊσίντε κοτέσδεται ὀβριμοπάτρη. 
He δὲ μάστιγι ϑοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους᾽ 
αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι, 
τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, 750 
ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιϑεῖναι. 
τῇ ῥα δὲ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. 
εῦρον δὲ Κρονίωνα ϑεῶν ἅτερ ἥμενον ἄλλων 
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 
ἔνϑ᾽ ἵππους στήσασα ϑεὰ λευκώλενος. Hoy 155 
Ζῆν ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπεν 
»Ζεῦ πάτερ, οὐ ̓νεμεσίζῃ "Ape τάδε καρτερὰ ἔργα, 

ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν Aou 
uen, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, δμοὶ δ᾽ ἄχος; οἵ δὲ ἕκηλοι 
τέρπονται Κύπρις τὲ καὶ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων, 160 
ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔτινα οἷδε ϑέμιστα; 
Ζεῦ πάτερ, v) ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν "Aona 

λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἕξ ἀποδίωμαι;"" 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

»ἄγρει μάν of ἔπορσον ᾿4ϑηναίην ἀγελείην, 165. 
ἥ é μάλιστ᾽ εἴωϑε κακῇς ὀδύνῃσι πελάξειν."- | 
às ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, 

μάστιξεν δ᾽ ἵππους" τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην 
μεσσηγὺς γαίης ve καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 



SO 144 ΟΣ V. ᾿ς 108 

ὅσσον δ᾽ dioaedie ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν 110 
ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
τόσσον ἐπιϑρώσκουσι ϑεῶν ὑψηχέες ἵπποι. 
ἀλλ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε, 
ἥχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος, 
ἔνϑ᾽ ἵππους ἔστησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη 115 
λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, περὶ δ᾽ ἠέρα πουλὺν Eysvev: 
τοῖσιν δ᾽ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσϑαι. 

AL δὲ βάτην, τρήρωσι πελειάσιν ἴϑμαϑ᾽ ὁμοῖαι, 
ἀνδράσιν ᾿Δργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυζΐαι. 
ἀλλ ὅτε δή ó ἵκανον 095 πλεῖστοι καὶ ἄριστον 780 
ἕστασαν, ἀμφὶ βίην “΄ομήδεος ἱπποδάμοιο 
δἰλόμενοι, λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν 

ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶντε σϑένος οὐκ ἀλαπαδνὸν, 
ἔνϑα στᾶσ' ἠῦσε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, 
Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι, χαλκεοφώνῳ, [85 
ὃς τόσον αὐδήσασχ ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα 

» ids, "doysiot, κάκ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί" 
ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος ᾿Δχιλλεὺς, 

οὐδέποτε Τρῶες πρὸ πυλάων ΖΙαρδανιάων 
οἴχνεσκον' κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχοθ᾽ 790 
νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται.“ 
Ὡς εἰποῦσ᾽ ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 

Τυδείδῃ δ᾽ ἐπόρουσε Qua, γλαυκώπις ivy 

sUgs δὲ vOvys ἄνακτα παρ᾽ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 
ἕλκος ἀναψύχοντα, τό μιν βάλε Πάνδαρος iQ. 1790 
ἱδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος 
ἀσπίδος εὐχύκλου᾽ τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα; 
ἂν δ᾽ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ ἀπομόργνυ. 
ἱππείου δὲ ϑεὰ ξυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε 
^H ὀλίγον oi παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς. 800 

Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής. 
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καί δ΄ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον 
οὐδ᾽ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε v ἤλυϑε νόσφιν ᾿4χαιὼν 
ἄγγελος ἐς Θήβας, πολέας μετὰ Καὸδμείωνας" 
δαίνυσϑαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον᾽ — 805 
αὐτὰρ ὁ ϑυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν, ὡς τὸ πάρος περ, 
κούρους Καδμείων προκαλίζξετο, πάντα δ᾽ ἐνίκα 

[δηϊδέως τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάρροϑος qa]. 
σοὶ δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά 9' ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω, | 
καί δε προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσϑαι" 810 
ἀλλά σευ ἢ κάματος πολυᾶϊξ γυῖα δέδυκεν, 
ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον" οὐ συγ᾽ ἔπειτα 
Τυδέος ἔχγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνείδαο."“ 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς ΖΙιομήδης 

»»γιγνώσκω σε, ϑεὰ, ϑύγατερ ΖΙιὸς αἰγιόχοιο ΒΙ6 
τῷ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 
οὔτε τί μὲ δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτε τις ὄκνος, 
ἀλλ ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων, ἃς ἐπέτειλας. 
οὔ μ᾽ εἴας μακάρεσσι ϑεοῖς ἀντικρὺ μάχεσϑαι 
τοῖς ἄλλοις" ἀτὰρ εἴ κε Ζιὸς ϑυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη 820 
ἔλϑῃσ᾽ ἐς πόλεμον, τήνγ᾽ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ. 
τοὔνεκα νῦν αὐτὸς v ἀναχάξομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους 
“ργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας" 
γιγνώσκω γὰρ "oue μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα."“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 825 
ἡ Τυδείδη ΖΙόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, 
μήτε σύγ᾽ 'άρηα vóys δείδιϑι μήτε τιν᾽ ἄλλον 
ἀϑανάτων᾽ τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάρροϑος εἰμι. 
ἀλλ᾽ &y 8m Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους, 
τύψον δὲ σχεδίην μηδ᾽ ἅξεο ϑοῦρον “ρηα y 
τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακὸν, ἀλλοπρόσαλῦν, 
ὃς πρώην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ᾽ ἀγορεύω. 
Τρωσὶ μαχήσεσϑαι, ἄταρ Δργειοισιν ἀρήξειν, 
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ωῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ AcAoGvou. 834 
πο , , N 5. 2 n 5 ^ 
[29 φαμένη Σϑένελον μὲν «p ἵππῶν oos χαμᾶξε, 
$* - πάλιν ἐρύσασ᾽ *: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν. 
ἡ δ᾽ ἐς ydo ἔβαινε παραὶ τὸ γα δῖον 

αὐτίχ᾽ ἐπ᾿ "4φηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους. 
"ro. ὁ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριξεν, 
Αἰτωλῶν Oy ἄριστον, Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν" 
τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριξε μιαιφόνος" αὐτὰρ Avg 
δῦ; v "άδϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος "onc. 845 
E Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς "Ἄρης Διομήδεα δῖον, 
EL ὁ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόϑ᾽ ἔασεν 
κεῖσθαι; ὅϑι πρῶτον κτείνων ἐξαίνυτο ϑυμὸν, 

αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ᾽ ἰϑὺς “ιομήδεος ἱπποδάμοιο. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 850 
Y B ocoo:r "Aon ὠρέξαϑ᾽ ὑπὲρ ξυγὸν ἡνία ὃ’ ἵππων 
: puer TERMS; μεμαὼς ἀπὸ ϑυμὸν ἐλέσϑαι" 

καὶ τόγε χειρὶ λαβοῦσα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ϑήνη 
 ὧὦσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχϑῆναι. 
δεύτερος αὖϑ᾽ ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαϑὸς Ζιιομήδης 866 
ἔγχεϊ χαλκείῳ ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς Ov 

- ve(uvov ἐς κενεῶνα, ὅϑι ξωννύσκετο μίτρην᾽ 
τῇ ῥά μιν οὗτα τυχὼν, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν, 
ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὐτις. ὁ δ᾽ ἔβραχε χάλκεος "ἄρης, 
ὅσσον v ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 860 
ἀνέρες ἐν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγοντες "Aonog. 
τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόμος εἷλεν “Ἱχαιούς τε Τρῶας τε 

δείσαντας τόσον ἔβραχ᾽ "ons ὦτος πολέμοιο. 
On δ᾽ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ 
Εν ἐξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρονυμένοιο, 908 
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τοῖος Τυδείδῃ Ζομήδεϊ χάλκεος "Ἄρης 
φαίνεϑ᾽ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν. 
καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑεῶν £0oc, αἰπὺν Ὄλυμπον, 

πὰρ δὲ zii Κρονίωνι καϑέξετο ϑυμὸν ἀχεύων, | 
δεῖξεν δ᾽ ἄμβροτον αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς, 5810. 
καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα | 

»Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίξζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα: 

αἰεί vou ῥίγιστα ϑεοὶ τετληότες εἰμὲν 
ἀλλήλων ἰότητι, χάρυν δ᾽ ἄνδρεσσι qégovres. 

σοὶ πάντες μαχόμεσϑα" σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην, 

οὐλομένην, id αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν. 876. 

ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι ϑεοί εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ, 

σοί t ἐπιπείϑονται καὶ δεδμήμεσϑα ἕκαστος" 

ταύτην δ᾽ οὔτ᾽ ἐπεὶ προτιβάλλεαι οὔτε τι ἔργῳ, 
ἀλλ᾽ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ᾽ ἀΐδηλον" 880 

ἢ νῦν Τυδέος υἱὸν, ὑπερφίαλον Διομήδεα, Ὶ 

μαργαένειν ἀνέηκεν ἐπ’ ἀϑανατοισι. ϑεδζσιν. ! 

Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ, [ 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι (Gog* : 

ἀλλά Ww ὑπήνεικαν ταχέες πόδες" ἦ τέ κε δηρὸν 885. 

αὐτοῦ πήματ᾽ ἐπασχὸν ἐν αἰνῇσιν νεκάδεσσιν, Ἷ 

ἤ κε bog ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσιν."“ ' 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη δ ἐλΉ egre 

Ζεύς 

μή τί μοι, ἀλλοπρόσαλλε, παφεξόμενος μινύριξε. 

ἔχϑιστος δέ μοί ἐσσι ϑεῶν οὗ Ὄλυμπον ἔχουσιν᾽ 890. 

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις T6 φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. 

μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον, οὐκ ἐπιξιρκτον, 

"Heus: τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δαμνημ ἐπέεσσιν. 

τῷ σ᾽ ὀΐω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσέίῃσιν. 

ἀλλ οὐ μάν σ᾽ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε ἔχοντα" 895. 

ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσὶ, ἐμοὶ δέ σε γείνατο “μήτηρ. 

FEUTWUTMLTAR NIS MET ST TN 
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m δὲ τευ ἐξ ἄλλου Je ϑεῶν yévev ὧδ᾽ ἀΐδηλος, 

καί κὲν δὴ πάλαι ἦσϑα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων." 

"Qe φάτο, καὶ Παιήον᾽ ἀνώγειν. (cocto. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Πανήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 900 

ἠκέσατ᾽ οὐ μὲν γάρ τι καταϑνητός γ᾽ ἐτέτυκτο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν 

ὑγρὸν ἐὸν, μάλα δ᾽ ὦκα περιστρέφεται κυκόωντι, 

ὡς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο PoUpor "eua. 

τὸν δ᾽ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα ὃὲ εἵματα focsv: 908 

πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καϑέξετο κυδεῖ γαίων. 

- Αἱ δ᾽ αὔτις πρὸς δῶμα zlióg μεγάλοιο νέοντο, 
"Hoy v ᾿Αργείη καὶ ᾿4λαλκομενηὶς Av, 
᾿παύσασαι βροτολοιγὸν "or ἀνδροκτασιάων. 

FIT 44Oolx Ζ. 

E 
Ἕκτορος xai ἀνδρομάχης ὁμιλία. 

Τρώων δ᾽ οἰώϑη καὶ ᾿“χαιῶν φύλοπις αἰνή" 
πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑ᾽ ἴϑθυσε μάχη πεδίοιο, - 
ἀλλήλων eiiis χαλκήρεα δοῦρα, 

μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνϑοιο ῥοάων. 
Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος, ἔρπος ᾿4χαιῶν, ὅ 

Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ᾽ ἑτάροισιν ἔϑηκεν, 
ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρήκεσσι τέτυκτο, 
υἱὸν ᾿Εὐσσώρου, ᾿ἀκάμαντ᾽ ἠῦν τε μέγαν τε. 
τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρῶτος κόρυϑος φάλον ἱπποδαδεΐης. 
ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε n. ἄρ ὀστέον εδώ [10 
αἰχμὴ χαλκείη" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 
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"AE£vAov δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βοὴν ἄγαϑος “Ζιομήδης 
Τευϑρανίδην, ὃς ἔναιεν. ἐὐχτιμένῃ ἐν Motion 
ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ᾽ ἦν ἀνϑρφώποισιν᾽ 
πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων. 05. 
ἀλλά ol οὔτις τῶνγε τότ᾽ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεϑρον 
πρόσϑεν ὑπαντιάσας, ἀλλ᾽ ἄμφω ϑυμὸν ἀπηύρα, 
αὐτὸν καὶ ϑεράποντα Καλήσιον, ὃς Qa vÓQ' ἵππων 
ἔσκεν ὑφηνίοχος" τὼ δ᾽ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην. : 

ΖΙρῆσον δ᾽ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξεν. 20. 
βῆ δὲ μετ᾽ Αἴσηπον καὶ Πήδασον, ovg ποτε νύμφη 
νηὶς ᾿“βαρβαρέη véx ἀμύμονι Βουκολίωνι. 
Βουκολίων δ᾽ ἦν υἱὸς ἀγαυοῦ “αομέδοντος 
πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ é γείνατο μήτηρ᾽ 
ποιμαίνων δ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι μέγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, “6 
ἡ δ᾽ ὑποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε. 3 
καὶ uiv τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυῖα 
Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ’ ὥμων τεύχε ἐσύλα. 
᾿Αστύαλον δ᾽ ἀρ᾽ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης" 

Πιδύτην δ᾽ Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν 80 | 
ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ᾽ ᾿ρετάονα δῖον. [ 
"AvríAogog δ᾽ Ἄβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ 
Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ayaucuvov: 
vais δὲ Σατνιόεντος ἐϊρρείταο παρ᾽ ὄχϑας | 

Πήδασον αἰπεινήν. Φύλακον δ᾽ £As Μήϊτος ἥρως 35 | 
φεύγοντ᾽" Εὐρύπυλος ὃὲ Μελάνϑιον ἐξενάριξεν. 
᾿Αδρηστον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 

ξωὸν £I - ἵππω γάρ οἵ ἀτυξομένω πεδίοιο, 
ὄξῳ ἔνι βλαφϑέντε μυρικίνῳ, ἀγκύλον ἅρμα 

ἄξαντ' ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτὼ μὲν ἐβήτην 40 | 

πρὸς πόλιν, ἧπερ οἱ ἄλλοι ἀτυξόμενοι φοβέοντο, 
αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσϑη 
πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα. πὰρ δὲ οἱ ἔστη 
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᾿ἀτρείδης Μενέλαος, ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος. 
ζἄδρηστος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἐλλίσδετο γούνων 45. 

: »Ζώγρει, ̓ Ἵτφέος υἷξ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα. 
πολλὰ δ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται, 
χαλκός τε χρυσός τὲ πολύχμητός T6 σίδηρος, 
τῶν κέν τοι χαρίδαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 
εἶ κεν ἐμὲ ξωὸν πεπύυϑοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿ἀχαιῶν..« 50 

᾿ Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ( ὄρινεν. 
καὶ δή μιν τάχ᾽ ἔμελλε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ““χαιῶν 
δώσειν ᾧ ϑεράποντι καταξέμεν᾽ ἀλλ᾽ "Ayoucuvov 
ἀντίος ἦλθε ϑέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα 

»9 πέπον ms ὦ MevéAae, τίη δὲ σὺ κήδεαι οὕτως 
ἱνδρῶν; ἡ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον 56 
τρὸς Τρώων" τῶν μήτις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον 
(εἴράς 9 ἡμετέρας, μηδ᾽ ὅντινα γαστέρι μήτηρ 
ἐοὔῦρον ἐόντα φέροι, μηδ᾽ ὃς φύγοι, ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 
[λίου ἐξαπολοίατ᾽ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι. ee |. $69 
Ὡς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥφωρ, 

εἴσιμα παρειπών. ὁ δ᾽ ἀπὸ ἔϑεν ὥσατο χειρὶ 
[cl -"dógovov: τὸν δὲ κρείων “Ἱγαμέμνων 
γῦτα κατὰ λαπάρην᾽ ὁ δ᾽ ἀνετράπετ᾽, ᾿Δτρείδης δὲ 
ἰὰξ ἐν στήϑεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος. 65 
γέστωρ δ᾽ ““ργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀὔσας 
4 φίλοι ἥρωες Ζ]αναοὶ, ϑεράποντες ἴάρηος, 

uj τις νῦν “ὄνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισϑεν 
μμνέτω, ὥς κεν πλεῖστα φέρων ἐπὶ vie ἵκηται, 
λλ᾽ ἄνδρας κτείνωμεν" ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι 10 
ἐκροὺς ἂμ πεδίον συλήσετε τεϑνηώτας."“ 
"Qs εἰπὼν drQvvs μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 
νϑα xsv αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ᾽ Ayauàv 
λιον εἰσανέβησαν, ἀναλκείῃσι δαμέντες, 
ἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰὲξφῤΤ 15 

“ἐς 
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Πριαμέδης Ἕλενος, οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος | 

,Alvsia τε καὶ Ἕκτορ. ἐπεὶ πόνος ὔμμι μάλιστα, 3 

Todos καὶ Μυκίων ἐγκέκλιται, οὔνεκ᾽ ἄριστοι 

πᾶσαν ἐπ᾽ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε... ἋΣ 

στῆτ' αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων 80 

πάντη ἐποιχόμενοι, πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν 

φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρμα γενέσϑαι. 

αὐτὰρ ἐπεί κε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας, 

ἡμεῖς μὲν “Ιαναοῖσι μαχησόμεϑ᾽ αὖθι μένοντες, 

καὶ μάλα τειρόμενοί περ᾽ ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει" 8 

Ἕκτορ; ἀτὰρ σὺ πόλινδε μετέρχεο; εἰπὲ δ᾽ ἔπειτα 

μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ" ἡ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς 

“νηὸν ᾿“ϑηναίης γλαυκώπιδος ἔν πόλει ἄκρῃ» 

οἴξασα κληΐδι ϑύρας ἱεροῖο δόμοιο, 

πέπλον, 0 οἱ δοκέει ἀδοιεστοιαν ἠδὲ μέγιστος 

εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ καί οἵ πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 

ϑεῖναι ᾿4ϑηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠύκόμοιο, 

καί οἱ ὑποσχέσϑαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῶ 

ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, el κ᾽ ἐλεήσῃ 

ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα, 9; 

oi «sv Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς, ! 

ἄγριον αἰχμητὴν; κρατερὸν μήστωρα φόβοιο, 

ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον ““χαιῶν φημὶ γενέσϑαι. 

οὐδ᾽ yid z09' ὧδέ y ̓ ἐδείδιμεν, ὅ ὄρχαμον ἀνδρῶν 

ὅνπερ φασὶ ϑεᾶς Ἐξ Siuepup ἀλλ᾽ 00s λίην 10i 

μαίνεται; οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίξειν. ( 

Ὡς épa 9", Ἕκτωρ, δ᾽ οὔτι κασιγνήτῳ ἀπίϑησεν. 

αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶξε, 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ὥχετο πάντη. 

ὀτρύνων μαχέσασϑαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. M) 

of δ᾽ ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿“χαιῶν᾽ | 

᾿Δργεῖοι δ᾽ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φάνοιο, 

be 
"-— wA 
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φὰν δέ τιν᾽ ἀϑανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 
Τρωσὶν ἀλεξήδσοντα κατελϑέμεν" ὡς ἐλέλιχϑεν. 
"“Ἕχτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν avoue 110 

»Todeg ὑπέρϑυμοι τηλεκλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς, 
ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον ἠδὲ γέρουσιν 
εἴπω βουλευτῇσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισιν 
δαίμοσιν ἀφήσασϑαι, ὑποσχέσϑαι δ᾽ ἑκατόμβας. € 115 
Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυϑαίολος Ἕκτωρ. 

ἀμφὶ δέ uiv σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινὸν, 
ἄντυξ 9 πυμάτη ϑέὲεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης. 

Γλαῦκος δ᾽ Ἱππολόχοιο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς 
ég μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσϑαι. 120 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες. 
τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαϑὸς “Π΄ιομήδης 
»»Τς ὃὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταϑνητῶν ἀνθρώπων; 

οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ὅπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ | 
τὸ zQv* ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προβέβηκας ἁπάντων 
σῷ ϑάρσει, ὅτ᾽ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας. — 126 
δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν. 
εἰ δέ τις ἀϑανάτων γε κατ᾽ οὐρανοῦ εἰλήλουϑας, 
οὐκ ἂν ἔγωγε ϑεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην. 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ “ρύαντος υἱὸς, κρατερὸς Avxdogyos, 
δὴν ἦν, ὅς ῥα ϑεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριξεν᾽ 131 
ὃς ποτε μαινομένοιο Ζιωνύσοιο vives 
σεῦε κατ᾽ ἠγάϑεον Nveijtov: αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 
ϑύυσϑλα χαμαὶ κατέχευαν, ὑπ᾽ ἀνδροφόνοιο “υκούρ- 

γου x 
ὕει νόμεναι βουπλήγι" ΖΔιώνυσος δὲ φοβηϑ εὶς 135 
δυσεϑ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο κόλπῳ 
δειδιότα" κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ. 
τῷ μὲν ἔπειτ᾽ ὀδύσαντο ϑεοὶ ῥεῖα ξώοντες. 

Homeri Ilias. 
- 
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a μὲν τυφλὸν ξϑηκε Κρόνου παῖς" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν - 

ἦν, ἐπεὶ ἀϑανάτοισιν ἀπήχϑετο πᾶσι ϑεοῖσιν. 140. i 

οὐδ᾽ dv ἐγὼ μακάρεσσι ϑεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι. 1 

ei δέ τίς ἐσσι βροτῶν, ot ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, b 

d ον i9", ὥς κεν ϑᾶσσον ὀλέϑρου πείραϑ'᾽ ἵκηαι. κι. 

Τὸν δ᾽ αὖθ᾽ Ἱππολόχοιο προσηύδα φαίδιμος υἱός 

,, Τυδείδη μεγάϑυμε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις: 146. 

ΟΝ z60 φύλλων γενεὴ; τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. | : 

φύλλα τὰ μέν. τ΄ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δὲ 9^ ὕλη 

τηλεϑόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη᾽ 

ὡς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει, ἡ δ᾽ ἀπολήγει. | 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς 160. 

ἡμετέρην yeveqv, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴδασιν᾿ ὶ 

ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ "Aoytos ἱπποβότοιο, 

ἔνϑα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν, 

Σίσυφος Αἰολίδης" ὁ δ᾽ ἄρα Γλαῦκον τέκεϑ' υἱὸν, 

αὐτὰρ Γλαῦκος ἔτικτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην᾽ 

τῷ δὲ θεοὶ κάλλος τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν 156. 

ὥπασαν. αὐτάρ οἵ Προῖτος κακὰ μήσατο ϑυμῷ, 

ὅς ῥ᾽ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος T&v, 

᾿Αργείων" Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδαάμασδεν. | 

τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο, δι᾿ ̓ ἄντεια, 160. 

κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι" ἀλλὰ τὸν οὔτι | 

πεῖϑ᾽ ἀγαθὰ φρονέοντα, δαΐφρονα Βελλεροφόντην. 

ἡ δὲ ψευσαμένη Προῖτον βασιλῆα προσηύδα | 

ἱτεϑναίης, ὦ Ilgoit', ἢ κάκτανε Βελλεφοφόντην, Ι 

ὅς αὐ ἔϑελεν φιλότητι μιγήμεναι, οὐκ ἐϑελούσῃ. ' 165 

ὡς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν, οἷον ἄκουσεν" 

χτεῖναι μέν δ᾽ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τόγε ϑυμῷ, —. 

πέμπε δέ μιν Δυχίηνδὲε; πόρεν δ᾽ Oye σήματα λυγρὰ, 

spa ἐν πίνακι πτυχτῷ ϑυμοφϑόρα πολλὰ, 1 

δεῖξαι δ᾽ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ, ὄφρ᾽ ἀπόλοιτο. 110 
t 

1 E 
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αὐτὰρ ὁ βῆ Δυκίηνδε ϑεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ. 
Eua ὅτε δὴ “υκίην ἷξε Ξάνϑον vs ῥέοντα, 
᾿ προφρονέως μὺν τῖεν ἄναξ Τυκίης εὐρείης. 
ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν. 

ἀλλ᾽ ὃτε δὴ δεκάτη ἐφάνη δοδοδάκτυλος Ἠὼς, 175 

- xul τότε μιν ἐρέεινε καὶ ἤτεε σῆμα ἰδέσϑαι, 
ὅττι ῥά of γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ, 
“πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσεν 119 
 πεφνέμεν. ἡ δ᾽ ἀρ᾽ ἔην ϑεῖον γένος οὐδ᾽ ἀνθρώπων, 
πρόσϑε λέων, ὄπιϑεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, 
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰϑομένοιο. 
καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε ϑεῶν τεράεσσι πιϑήσας, 
δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχήσατο κυδαλίμοισιν" 
καρτίστην δὴ τήνγε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν. 185 
τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν ᾿Δ“μαξόνας ἀντιανξίθας. 
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινεν" 
κρένας ἐκ Δυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους 

εἷσε λόχον᾽ τοὶ δ᾽ οὔτι πάλυν οἶκόνδε véovzo: 
πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης. 190 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γίγνωσκε ϑεοῦ γόνον ἠῦν ἐόντα, 
αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δέδου δ᾽ ὅγε ϑυγατέρα ἣν, 
δῶκε δέ οἵ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης" 
καὶ μέν oí “υκιοΐ τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, 
καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο. 195 

* δ᾽ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ, 
"Icavógov vs καὶ Ἱππόλοχον καὶ “αοδάμειαν. 
“αοδαμείῃ μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεὺς, 
ἡ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἀντέϑεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν. 
ἄλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχϑετο πᾶσι ϑεοῖσιν, 500 
ἥτοι ὁ χὰπ πεδίον τὸ “λήϊον οἷος ἀλᾶτο, 
ὃν ϑυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων, 

᾿ δ Ἀ 
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"Ισανδρον δὲ οἱ υἱὸν “Ἄρης τος πολέμοιο 

μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε κυδαλίμοισιν, 
τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Ἄρτεμις ἔχτα. 205 | 
Ἱπππόλοχος δέ μ᾽ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημὶ γενέσϑαι" ; 
πέμπε δέ μ᾽ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν, 
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, ᾿ 
μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, o μέγ᾽ ἄριστοι | 
ἔν τ᾽ ᾿Εφύρῃ ἐγένοντο xol ἐν “υκίῃ εὐρείῃ. 210 - 
ταύτης τοι yeverg ve xul αἵματος εὔχομαι εἶναι." : 

Ὃς φάτο, γήϑησεν δὲ βοὴν ἀγαϑὸς ΖΙιομήδης. 
ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, 
αὐτὰρ ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν d 

(Ἢ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός᾽ 215 - 
Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην 1 
ξείνισ᾽ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤἥματ᾽ ἐρύξας" 
of δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά" 
Οἰνεὺς μὲν ξωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινὸν, : 

Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον, 20 

καί μιν ἐγὼ κατέλειπον (gv ἐν δώμασ᾽ ἐμοῖσιν. | 

Τυδέα δ᾽ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ᾽ ἔτι τυτϑὸν ἐόντα 
καάλλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς yov. 
τῷ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος “4ργεΐ μέσσῳ 

εἰμὶ. σὺ δ᾽ ἐν Λυκίῃ, ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι. qae 
ἔγχεα δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεϑα καὶ δι᾽ ὁμίλου" 
πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 

χτείνευν ὅν κε ϑεός ys πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω, 
πολλοὶ δ᾽ αὖ σοὶ Agouol, ἐναιρέμεν ὃν xe δύνηαι. 
τεύχεα δ᾽ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἵδε} — 280 2 

γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεϑ'᾽ εἶναι." | 

Ὡς ἄρα φωνήσαντε, καϑ᾿ ἵππων ἀΐξαντε, 

Ts eig«s τ᾽ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο. 

ἐνϑ᾽ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεὺς. 
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ὃς πρὸς Τυδείδην Ζιομήδεα τεύχε᾽ ἄμειβεν 285 
χούσεα χαλκείων; ἑκατόμβοι᾽ EywEaorar. 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν, 
ἀμφ᾽ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι ϑέον ἠδὲ ϑύγατρες 

εἰρόμεναι παῖδας τε κασιγνήτους τε ἔτας v6 

καὶ πόσιας" ὁ δ᾽ ἔπειτα ϑεοῖς δὔχεσϑαι ἀνώγει 440 

πάσας ἑξείης" πολλῇσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπτο. 
᾽4λλ᾽ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον περικαλλέ ἵκανεν, 

ξεστῇς αἰϑούσῃσι τετυγμένον -- αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 
πεντήκοντ᾽ ἔνεσαν ϑάλαμοι ξεστοῖο λέϑοιο, 
πλησίοι ἀλλήλων δεδμημένοι" ἔνϑα δὲ παῖδες 245 
χοιμῶντο Πριάμοιο παρὰ μνηστῇς ἀλόχοισιν. 
κουράων δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐναντίοι ἔνδοϑεν αὐλῆς 
δώδεκ᾽ ἔσαν τέγεοι ϑάλαμοι ξεστοῖο λίϑοιο, 
πλησίοι ἀλλήλων δεδμημένοι" ἔνϑα δὲ γαμβροὶ 

γεμάτο Πριάμοιο παρ᾽ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν. 250 
ἔνϑα οἱ ἤἠπιόδωρος ἐναντίη ἥλυϑε μήτηρ | 
B oico: ἐσάγουσα, ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστην" 
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 

», Τέκνον, τίπτε λιπὼν πόλεμον ϑρασὺν εἰλήλουθας; 
ἡ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες ᾿ἀχαιῶν 255 
μαρνάμενοι περὶ ἄστυ" σὲ δ᾽ ἐνθάδε ϑυμὸς ἀνῆκεν 
ἐλϑόντ᾽ ἐξ ἄκρης πόλιος zlii χεῖρας ἀνασχεῖν. 
ἀλλὰ uév', ὄφρα κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω, 
ὡς σπείσῃς zi πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν 
πρῶτον, ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτὸς ὀνήσεαι, αἴ xs πίῃσϑα. 260 
ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει, 
ὡς τύνη κέκμηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσιν."“ 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυϑαίολος ExvoQ 
»μή μου οἶνον ἄειρε μελίφρονα, πότνια μῆτερ, 
μή μ᾽ ἀπογυιώσῃς, μένεος δ᾽ ἀλκῆς τε λάϑωμαι" 265 
χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν zi λείβειν αἴϑοπα οἶνον 
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ἄζομαν" οὐδὲ πη ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι 
αἵματι καὶ λύϑρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασϑαι. 
ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿4ϑηναίης ἀγελείης 

Kat! ai 

ἔρχεο σὺν ϑυέεσσιν, ἀολλίσσασα γεραιάς" 570 
πέπλον δ᾽, ὅστις τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 
ἐστιν ἐνὶ μεγάρῳ καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 
τὸν ϑὲς ᾿“ϑηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠύὐκόμοιο, 
καί οἱ ὑποσχέσϑαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ 
(wig ἠκέστας ἱερευσέμεν, ol x! ἐλεήσῃ DD ΙΘ 6 
ἄστυ v& καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα, 
αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς, 
ἄγριον αἰχμητὴν, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο. 
ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿4ϑηναίης ἀγελείης 
ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι, ὅ qu καλέσσω, 280 

αἴ x ἐθέλῃσ᾽ εἰπόντος ἀκουέμεν. ὥς κέ ol αὖϑι 
γαῖα χάνοι" μέγα γάρ uv Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα 
Τρωσί ve καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό vs παισίν. 
εἰ κεῖνόν ye ἴδοιμι κατελθϑόντ᾽ "Δϊδος εἴσω, 
φαίην κε φρέν' ἀτέρπου ὀϊξύος ἐκλελαϑέσϑαι.ς — 985 

Ὡς ἔφαϑ', ἡ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ᾽ ἀμφιπόλοισιν 
29 52 ?7 NV o2 , 

κέκλετο" ταὶ δ᾽ ἄρ cóÀALGG&V κατὰ ἄστυ γεραιᾶς. 

αὐτὴ δ᾽ ἐς ϑάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, 
ἔνϑ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν 
Σιδονίων, τὰς αὐτὸς ᾿4λέξανδρος ϑεοειδὴς 290. 
ἤγαγε Σιδονίηϑεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, 
τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν. 
τῶν ἕν ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον ᾿4ϑήνῃ, 
ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, 
ἀστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν᾽ ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων. 395. 
βῆ δ᾽ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί. 

AL δ᾽ ὅτε νηὸν ἵκανον ᾿ϑήνης ἐν πόλει ἄκρῃ). 
τῇσι ϑύρας ὥϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος, 
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- Kidcnis, ἄλοχος "Avrijvooog ἱπποδάμοιο" 

τὴν γὰρ Τρῶες ἔϑηκαν ᾿4ϑηναίης ἱέρειαν. 800 

- af δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿ϑήνῃ χεῖρας ἀνέσχον. 

᾿ἡ δ᾽ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος 

| ϑῆκεν ᾿4ϑηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠύκόμοιο, 

εὐχομένη δ᾽ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο 

— »Ióvw ᾿᾿ϑηναίη, ἐρυσίπτολι, δῖα ϑεάων, 305 

- dEov δὴ ἔγχος 4ιομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν 

᾿ πρηνέα δὸς πεσέειν Σκαιῶν προπάροιϑε πυλάων, 

ὄφρα τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῶ, 

ἦνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἵ x ἐλεήσης 

ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα.“ 510 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς ᾿Αϑήνη. 

— ὡς αἱ μέν δ᾽ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, 

- "Exvog δὲ πρὸς δώματ᾽ ᾿4λεξάνδροιο βεβήκει 

- χαλὰ, τά ῥ᾽ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἵ τότ᾽ ἄριστοι 

ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες. 316 

- 9i οἱ ἐποίησαν ϑάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν 

᾿ ἐγγύϑι τε Πριάμοιο καὶ Ἕχτορος, ἐν πόλει ἄκρῃ. 

ἔνθ᾽ Ἕχτωρ εἰσῆλϑε διίφιλος, ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 

 dyyos ἔχ ἐνδεκάπηχυ" πάρουϑε δὲ λάμπετο δουρὸς 

αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος ϑέε πόρκης. 820 

τὸν δ᾽ εὗρ᾽ ἐν ϑαλάμῳ περικαλλέα τεύχε ἕποντα; 

ἀσπίδα καὶ ϑώρηκα καὶ ἀγκύλα τόξ᾽ ἁφόωντα᾽ 

᾿“Δργείη δ᾽ Ἑλένη μετ’ ἄρα δμωῇσι γυναιξὶν 

ἧστο, καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευεν. 

- càv δ᾽ Ἕχτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν 326 

ος »Ζαιμόνι᾽, οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνϑεο ϑυμῷ. 

᾿ λαοὶ μὲν φϑινύϑουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 

μαρνάμδνοι" σέο δ᾽ εἵνεκ ἀτή τὲ πτόλεμός τὲ 

ἄστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε᾽ σὺ δ᾽ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ, 

ὅντινά που μεϑιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο. 880 

^ 
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ἀλλ᾽ ἄνα, μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο ϑέρηται."“ 

Τὸν δ᾽ αὐτε προσέειπεν ᾿Ἵλέξανδρος ϑεοειδής. 
»» ἴκτορ, ἐπεί μὲ xaT αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, 
τοὔνεκά τοι ἐρέω" σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄκουσον; 
οὔτοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ veuécau 33ὅ 
ἥμην ἐν ϑαλάμῳ, ἔϑελον δ᾽ ἄχεϊ προτραπέσϑαι. 
νῦν δέ με παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν 
ὥρμησ᾽ ἐς πόλεμον" δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ 
λώϊον ἔσεεσϑαι" νίκη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας. 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ᾿Δρήϊα τεύχεα δύω" 840 
ἢ ἴϑ᾽. ἐγὼ δὲ μέτειμι" κιχήσεσϑαι δέ σ᾽ ὀΐω." x. 
Ἃς φάτο, τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ᾽ 

τὸν δ᾽ Ἑλένη μύϑοισι προσηύδα μειλιχίοισιν 
2» 4füsg ἐμεῖο, κυνὸς κακομηχάνου, ὀκρυοέσσης, 
ὡς U ὃφελ duet, τῷ Ore μὲ πρῶτον τέκε μήτηρ 345 
οἴχεσϑαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο ϑύελλα 
εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης, 
ἔνϑα us κῦμ᾽ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσϑαι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε y ὧδε ϑεοὶ κακὰ τεκμήραντο, 
ἀνδρὸς ἔπειτ᾽ ὥφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις, 350 
ὃς ἤδη νέμεσίν. τε καὶ aic ὄχεα πόλλ ἀνθρώπων. 
τούτῳ δ᾽ οὔτ᾽ ἀρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω 

ἔσσονται" τῷ καί μιν ἐπαυρήσεσϑαι ὀΐω. S 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελϑε καὶ ξξεο τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ, 
Oso, ἐπεί σὲ μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν 355 
εἵνεκ ἐμεῖο κυνὸς καὶ ᾿4λεξάνδρου ἕνεκ ἄτης, 
οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς ϑῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω 
ἀνθϑοώποισι πελώμεϑ᾽ ἀοέδιμοι ἐσσομένοισιν."“ 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ 

μή μὲ καάϑιζ᾽, Ἑλένη, φιλέουσά περ᾽ οὐδέ με πείσεις. 
ἤδη γάρ μοι ϑυμὸς ἐπέσσυται ὕφρ᾽ ἐπαμύνω 861 
Τροώεσο᾽. ot ὠέγ᾽ ἐμεῖο ποϑὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 0 , 04 μὲ7 eu 1] xot 
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"ἀλλὰ GUy ὄρνυϑι τοῦτον, ἐπειγέσϑω δὲ καὶ αὐτὸς, 

ὥς κεν ἔμ᾽ ντοσϑεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα. 
“καὶ γὰρ ἐγὼν οἷκόνδ᾽ ἐσελεύσομαι; ὄφρα ἴδωμαν 366 
οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον viov. 
οὐ ydQ τ᾽ οἶδ᾽ ἢ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι ind 
ἢ ἤδη uw ὑπὸ χερσὶ ϑεοὶ δαμόωσιν yov. 
Ἃς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κυρυϑαίολος “Ἕκτωρ. 

αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανε δόμους εὐναιετάοντας, 870 
οὐδ᾽ svo ᾿άἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν, 
ἀλλ᾽ qys ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ εὐπέπλῳ 
πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε. 
Ἕκτωρ δ᾽ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν, 
ἔστη ἐπ᾽ οὐδὸν (Qv, μετὰ δὲ διωῇσιν ἔειπεν 375 
EL δ᾽ ἄγε μοι δμωαὶ, νημερτέα μυϑήσασϑε 

πῆ ἔβη ᾿ἀνδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο; 
ἠέ πη ἐς γαλόων, ἡ εἰνατέρων εὐπέπλων, 
ἢ ἐς ̓ 4ϑηναίης ἐξοίχεται, ἔνϑα περ ἄλλαι 
Τρωαὶ ἐϊπλόκαμοι δεινὴν ϑεὸν ἱλάσκονται; 5“ ̂  380 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μυὖϑον ἔειπεν 
» ἄκτορ, ἐπεὶ μάλ᾽ ἄνωγας ἀληϑέα μυϑήσασϑαι, 
οὔτε πη ἐς γαλόων οὔτ᾽ εἰνατέρων εὐπέπλων 
οὔτ᾽ ἐς ̓ “ϑηναίης ἐξοίχεται, ἔνϑα περ ἄλλαι 
Τρωαὶ ἐύπλόκαμοι δεινὴν ϑεὸν ἱλάσκονται, 385 
ἀλλ᾽ ἐπὶ πύργον eB. μέγαν Ἰλίου; OUVEX ἄκουσεν 
τείρεσϑαι Τρῶας, μέγα δὲ κράτος εἶναι ᾿4χαιῶν. 
ἡ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει, 
μαινομένῃ εἰκυῖα" φέρει δ᾽ ἅμα παῖδα τιϑή vij. 3 
H ῥα γυνὴ ταμίη ὁ δ᾽ ἀπέσσυτο δώματορ᾽ Exr09 

τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐὐκτιμένας xav ἀγυιάς. 89] 
εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ, 
Σκαιᾶς -- τῇ γὰρ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίονδε -- 
£v9' ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε ϑέουσα 
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᾿ἀνδρομάχη; ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος, Ll 

Ἠετίων, ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 

Θήβῃ Ὑποπλακίῃ, Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων — | 

yon δὴ ϑυγάτηρ ἔχεϑ' “Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ. E 

ἥ οἱ ἐπειτ᾽ ijvvqo , ἅμα δ᾽ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ E 

παῖδ᾽ ἐπὶ κόλπῳ ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα, νήπιον αὕτως, - | 

Ἑκτορίδην ἀγαπητὸν, ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ, 401. 

τόν Ó Ἔχτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἵ ἄλλοι. 

᾿Αστυάνακτ᾽' οἷος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ. j 

ἤτοι ὁ μὲν μείϑηδεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ: ; 

"vügoudn δέ οἵ ἄγχι παρίστατο. δακρυχέουσα, 406. 

ἔν v ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος v ἔφατ᾽ ἔκ v ὀνόμαζξζν 

y, Ζαιμονιε, φϑίέσει G6 τὸ σὸν μένος οὐδ᾽ ἐλεαίρειβ, 

| παῖδα τὲ νηπίαχον καὶ ép ἄμμορον, ἢ τάχα χήρη 

σεῦ ἔσομαι" τάχα γάρ σε καταχτανέουσιν ᾿ζχαιοὶ — | 

πᾶντες ἐφορμηϑέντες" ἐμοὶ δὲ κε κέρδιον εἴη 410. 

σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χϑόνα δύμεναι" οὐ γὰρ ἔτ ἄλλη 

ἔσται ϑαλπωρὴ, ἐπεὶ ἂν σύγε πότμον ἐπίσπῃς, 
ἀλλ ἄχε᾽ οὐδέ μοί ἐστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 

ἤτοι γὰρ πατέρ᾽ ἀμὸν ἀπέκτανε δῖος ̓ Αχιλλεὺς, 3 

ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὐναιετάωσαν, 416. 

Θήβην ὑψίπυλον: κατὰ δ᾽. ἔκτανεν Ἠετίωνωυ, 

οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τόγε ϑυμῷ, 

ἀλλ᾽ ἄρα un κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν 

ἠδ᾽ ἐπὶ σῆμ᾽ ἔχεεν᾽ περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν | 

νύμφαι ὀρεστιάδες, κοῦραι fug αἰγιόχοιο. 420 

of δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν, | 

ot μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι "Aidog εἴσω" 

πᾶντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος ᾿Δχιλλεὺς, 

βουσὶν ἐπ᾽ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσιν. 

μητέρα δ᾽ Γ ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 

τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγ᾽ ἅμ᾽ ἄλλοισι πτεάτεσσιν, 

E 
$ 

" 
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dv ὅγε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι ἄποινα, 

“πατρὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι βάλ "Aovsqus ἰοχέαιρα. 

“Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ uot ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 

ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ pu ϑαλερὸς παφακοίτης, 430 

ἀλλ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν᾽ ἐπὶ πύργῳ; 

qui παῖδ᾽ ὀρφανικὸν ϑήῃς χήρην τὲ yvvaixa: 

“λαὸν δὲ σέηθον παρ᾽ ἐρινεὸν, ἔνϑα μάλιστα 

ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. 

τρὶς γὰρ τῇγ᾽ ἐλϑόντες ἐπειρήσανϑ' of ἄριστον 435 
dup Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα, 

ἠδ᾽ ἀμφ᾽ ̓ Δτρείδας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν" 
ἤ πού τίς σφιν ἔνισσε ϑεοπροπίων ev εἰδὼς, 

d] vv καὶ αὐτῶν ϑυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.“ 439 

| “Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυϑαίολος Ἕκχτωρ 

» καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει, γύναι" ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς | 

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 

αἵ κε κακὸς ὡς νόσφιν ἀλυσκάξω πολέμοιο" 

οὐδέ με ϑυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάϑον ἔμμεναι ἐσθλὸς 

αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι, 445 

ἀρνύμενος. πατρός τε μέγα κλέος ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ. 
εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν᾽ 

ἔσσεται ἦμαρ ὅτ᾽ ἄν mor ὁλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ 

᾿ καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο. 

: ἀλλ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω. 450 

οὔτ᾽ αὐτῆς Ἑκχάβης οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος, 
οὔτε κασιγνήτων; οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσϑ'λοὶ 
HH κονίῃσι πέσοιεν ox ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, 

ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις ᾿“χαιῶν χαλκοχιτώνων 

δακρυόεσσαν ἄγηται, ἐλεύϑερον ἡμαρ ἀπούρας. 455 
xat κεν ἐν "άργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, 

- xu κεν ὕδωρ φορέοις. Μεσσηΐδος 7 Ὑπερξεέης 

πόλλ ἀεκαξομένη, κρατερὴ δ᾽ ἐπικείσετ' ἀνάγκη 
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καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν | 1 

“Ἕκτορος ἥδε γυνὴ, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι 1 

Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο. ? 3 
P 

ὥς ποτέ τις ἐρέει" σοὶ δ᾽ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος. 

χήτεϊ τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς, ἀμύνειν δούλιον ἤμαρ. 
ἀλλά μὲ τεϑνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι, 464. 
πρίν y ἔτι σῆς : vs βοῆς σοῦ 9' ἑλκηϑμοῖο πυϑέσϑαι. «€ 

Ὡς εἰπὼν ov παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ. 
ci δ᾽ ὁ πάϊς πρὸς κόλπον ἐϊξώνοιο vivas. 
ἐκλίνϑη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψυν ἀτυχϑ εἰς, ἣ 
ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην, ι 
δεινὸν ἀπὶ ἀκροτάτης κόρυϑος νεύοντα νοήσας. 410. 
ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε πατήρ Té φίλος καὶ πότνια μήτηρ, 
αὐτίκ ἀπὸ κρατὸς κόρυϑ' εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ,  . 
καὶ τὴν μὲν κατέϑηκεν ἐπὶ χϑονὶ παμφανόωσαν᾽ 

αὐτὰρ γ᾽ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλε ve χερσὶν, 
εἶπεν ἐπευξάμενος zi v ἄλλοισίν τε θεοῖσιν 415. 

. Ζεῦ ἄλλοι τε ϑεοὶ, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι — 
παῖδ᾽ ἐμὸν, ὡς καὶ ἐγώ περ, ἀριπρεπέα Τρώεσσιν, 
ὧδε βίην v ἀγαϑὸν καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν" 
καὶ ποτέ τις εἴπῃσι " πατρός y ὅδε πολλὸν ἀμείνων Ὁ 
ἐκ πολέμου ἀνιόντα" φέροι δ᾽ ἔναρα βροτόεντα 480. 
χτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ.“" : 
Ὥς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔϑηκεν | 

παῖδ᾽ £óv: ἡ δ᾽ ἄρα μὲν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ ᾿ 

δακρυόεν γελάσασα: πόσις δ᾽ ἐλέησε νοήσας, 
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος v ἔφατ᾽ ἔκ v ὀνόμαξεν 

» “αιμονίη, μή μοί tL λίην ἀκαχίξζεο ϑυμῷ:" 186. 
οὐ γάρ τίς " ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ AL. προϊάψει:" | 

μοῖραν δ᾽ οὔτινά uu πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

οὐ κακὸν, οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 
ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ ο᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιξε, 400. 

2 
- 

7 
3 

ἫΝ 
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στόν v ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 
ἔργον ἐποίχεσϑαιν" πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 
ποσίν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν. e: 

Ὡς ἄρα φωνήσας xogvt εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ 

ἵππουριν" ἄλοχος δὲ φίλη οἶκόνδε βεβήκει 405 
ἐντροπαλιξομένη, ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα. 
αἶψα δ᾽ ἔπευϑ᾽ ἵκανε δόμους δὐναιδτάοντας 
Ἔχτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ᾽ ἔνδοϑι πολλὰς 
ἀμφιπόλους; τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν. 
αἱ μὲν ἔτι ξωὸν γόον Ἕκτορα ς Q ἐνὶ οἴκῳ" 500 

οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο ὑπότροπον ἔκ πολέμοιο 
ὕξεσϑαι, προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ᾿4χαιῶν. 

— Ουδὲ Πάρις δήϑυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν, 
ἀλλ᾽ ὅγ, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα, ποικίλα χαλκῷ, 
σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνὰ ἄστυ. ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιϑώς. 505 
ὡς δ᾽ ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 
δεσμὸν ἀπορρήξας ϑείῃ πεδίοιο κροαίνων, 
εἰώϑως λούεσϑαι ἐϊρρεῖος ποταμοῖο, 
κυδιόων. ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
ὥμοις ἀΐϊσσονται" ὁ δ᾽ ἀγλαΐηφι πεποιϑὸὼς, 510 
ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ἤϑεα καὶ νομὸν ἵππων. 
ὡς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρης, 
τεύχεσι παμφαίνων ὥστ᾽ ἠλέκτωρ, ἐβεβήκει 
καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον. αἶψα δ᾽ ἔπειτα 
Ἔχτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν, sUT ἄρ᾽ ἔμελλεν 515 
στρέψεσϑ᾽ ἐκ χώρης, ὅϑι 1 ὀάριξε γυναικί. 
τὸν πρότερος προσέειπεν ᾿4λέξανδρος ϑεοειδής 

— X. Host, ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω 
δηϑύνων, οὐδ᾽ ἤλϑον ἐναίσιμον, ὡς ἐκέλευες."" 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ 
δαιμόνι᾽, οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, 521 
ἔργον ἀτιμήσεις μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμος ἐσσι" 
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ἀλλὰ ἕκων μεϑιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις" τὸ δ᾽ ἐμὸν κῆρ᾽ 
ἄχνυται ἐν ϑυμῷ, 09' ὑπὲρ σέϑεν αἴσχε ἀκούω. 
πρὸς Τρώων, ot ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο. 525 
ἀλλ᾽ ἴομεν" τὰ δ᾽ ὄπισϑεν ἀρεσσόμεϑ'. αἴ κέ ποϑι Ζεὺς, 
δώῃ ἐπουρανίοισι ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν 
κρητῆρα στήσασϑαι ἐλεύϑερον ἐν μεγάροισιν, 
ἐκ Τροίης ἐλάσαντος ἐὐκνήμιδας Aotovg. 

I 4I142402-—I. 

Ἕκτορος καὶ Αἴαντος μονομαχία. 
Ἶ αν 2 P 

Νεκρῶν ἀναίρεσις. 

"Qc εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο gat ἔδιμος “Ἄκτωρ, | 
τῷ δ᾽ ἅμ᾽ ̓ Δλέξανδρος xt ἀδελφεός" ἐν δ᾽ ἄρα ϑυμῷ. 

ἀμφότεροι μέμασαν πολεμίξειν ἠδὲ μάχεσϑαι. i 

ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν ὲ 

οὖρον, ἐπεί κε κάμωσιν ἐὐξέστῃς ἐλάτῃσιν 53 
πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ δ᾽ ὑπὸ γυῖα λέλυνται, | 

ὡς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην. 
"Ev9* ἑλέτην ὁ μὲν υἱὸν ᾿ἀρηϊϑόοιο ἄνακτος, 

γείνατ᾽ ᾽'ἀρηΐϑοος καὶ Φυλομέδουσα βοῶπις" 10. 

Ἕκτωρ δ᾽ Hiovije βάλ ἐγχεὶ ὀξυόεντι : 

αὐχέν ὑπὸ στεφάνης δὐχάλκου, λῦσε δὲ yia. j 

Γλαῦκος δ᾽, Ἱππολόχοιο παϊς. “υκέων ἀγὸς ἀνδρῶν, 

Igívoov βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν. ὑσμίνην | 

Ζεξιάδην, ἵππων ἐπιάλμενον dxsutom, 

ὦμον ὃ δ᾽ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. — 
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m S Pot δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις Av 
᾿Δργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 
βῆ ῥα κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα 

Ίλιον εἰς ἱερήν. τῇ δ᾽ ἀντίος ὥρνυτ᾽ ᾿Ζπόλλω᾽ν 30 
Περγάμου ἔκ κατιδὼν, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην. 
ἀλλήλοισι δὲ τώγε συναντέσϑην παρὰ φηγῷ. 
" πρότερος προσέειπεν ἄναξ zig υἱὸς ᾿Ζ“πόλλων 
»Τίπτε σὺ δ᾽ av μεμαυῖα, Διὸς ϑύγατερ μεγάλοιο, 

ἦλϑες d ἀπ Οὐλύμποιο, μέγας δὲ δὲ ϑυμὸς ἀνῆκεν s 25 
ἦ ἵνα δὴ Ζαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην 
δῷς; ἐπεὶ οὔτι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις. 
ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίϑοιο, τό xev πολὺ κέρδιον εἴη. 
νῦν μὲν παύσωμεν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα 
σήμερον" ὕστερον eoe μαχήσοντ᾽, εἰσόκε τέκμωρ 80: 
Ἰλίου εὕφωσιν, ἐπεὶ ὡς φίλον ἔπλετο ϑυμῷ 
ὑμῖν ἀϑανάτῃσι, διαπραϑέειν τόδε ἄστυ." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις A91vy 
,00' ἔστω, ἑκάεργε᾽ τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ 
ἦλθον ἀπ᾿ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῴας καὶ ᾿Ζχαιούς. 35 
ἀλλ᾽ ἄγε, πῶς μέμονας πόλεμον καταπαυσέμεν ἀν- 
E δρῶν ;““ 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Ζιὸς υἱὸς ᾿Ζπόλλων 
»Exrogog ὄρσωμεν κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο, 
ἤν τινά που ΖΙαναῶν προκαλέσσεται οἰόϑεν οἷος 

ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 40 
οὗ δέ x. ἀγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες ᾿4χαιοὶ 
οἷον ἐπόρσειαν πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ." 
Ὡς ἔφατ, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη. 
τῶν δ᾽ Ἕλενος, Πριάμοιο φίλος παῖς, σύνϑετο ϑυμῷ 
βουλὴν, ἢ ῥα ϑεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσιν᾽ 45. 
στῆ δὲ παρ Exvoo ἰὼν καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν 
Meiierop, vis Πριάμοιο, 4ιὶ μῆτιν ἀτάλαντε, 
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Ἢ ῥά vv μοί τι πίϑοιο; ui iol, 98, δέ τοί εἰμι" ἫΝ 

ἄλλους μὲν κάϑισον Τρῶας καὶ πάντας ᾿Δχαιοὺς, 

αὐτὸς δὲ προκάλεσσαι ᾿“χαιῶν ὅστις ἄριστος 

ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι" 
οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα ϑανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν. 

ὡς γὰρ ἐγὼν Oz ἄκουσα ϑεῶν αἰειγενετάων. » : 

"Oc ἔφαϑ᾽, Ἕκτωρ δ᾽ αὖτ ἐχάρη μέγα μῦϑον ἀκού- 
σας, Ἢ 

καί δ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας, 55 

μέσσου δουρὸς ἑλών" τοὶ δ᾽ ἱδούνϑησαν ἅπαντες. ὁ 

κὰδ δ᾽ “Δγαμέμνων εἷσεν ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 2) 

κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿4ϑηναίη vs καὶ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων 

ἐζέσϑην, ὄονισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσιν, E. 

φηγῷ ig ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 60. 

ἀνδράσι τερπόμενοι; τῶν δὲ στίχες εἴατο πυκναὶ,  — 

ἀσπίσι καὶ κορύϑεσσι καὶ ἐγχεσι πεφρικυῖαι. 

οἴη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ 

ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος vx αὐτῆς, . 

΄τοῖαι ἄρα στίχες δἵατ᾽ “4χαιῶν τε Τρώων c5 65. 

ἐν πεδίῳ Ἕκτωρ δὲ μετ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν : 

» Κ Ex AUTE pev, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿“χαιοὶ. 

ὄφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. 

δρκια piv Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν, | 

ἀλλὰ κακὰ φρονέων τεχμαίθεται ἀμφοτέροισιν, Τὸ 

εἰσόκεν ῇ ὑμεῖς Too εὔπυργον ἕλητε, 

ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ apetece ποντοποόροιδιν. 

ὑμῖν ὃ ἐν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν" 

τῶν νῦν ὅντινα ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει, 

δεῦρ᾽ ivo ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ. 1 

ὧδε δὲ μυϑέομαι, Ζεὺς δ᾽ Gu. ἐπιμάρτυρος ἔστω᾽ 

εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ, 

τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νῆας, 
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σώμα δὲ οἴκαδ᾽ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός us 
: Τρῶες καὶ “Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι ϑανόντα. 80 
εἰ δέ x ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὔχος ̓ ἡπόλλων, 
τεύχεα συλήσας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρὴν 

xal κρεμόω προτὶ νηὸν ᾿πόλλωνος ἑκάτοιο, 

τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐὐσσέλμους ἀποδώσω, 
ὄφρα € ταρχύσωσι καρηκομόωντες ᾽Αχαιοὶ, 85 
σῆμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ EAAgonóvro: 
χαί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγύνων ἀνθρώπων, 
aut πολυκλήϊδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεϑνηῶτος, 
ὅν zov ἀριστεύοντα κατέχτανε φαίδιμος Ἕκτωρ. 90 
ὥς ποτέ τις ἐρέει" τὸ δ᾽ ἐμὸν κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται."“ 

— Ὡς ἔφαϑ᾽', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ; 
αἴδεσϑεν μὲν ἀνήνασϑαι, δεῖσαν δ᾽ ὑποδέχϑαι. 
ὀψὲ ὃὲ δὴ Μενέλαος ἀνέστατο καὶ μετέειπεν 
νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο vu 95 
»* μοι. ἀπειλητῆρες, ᾿Δχαιΐδες, οὐκέτ᾽ ᾿“χαιοί" 

ῇ μὲν δὴ λώβη τάδε γ᾽ ἔσσεται αἰνόϑεν αἰνῶς, 
εἰ μή τις Ζἰἱανχῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν. 

ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑε, 

ἥμενοι αὖϑι ἕκαστοι CX LOL, ἀκλεὲς αὕτως᾽ 100 

τῷδε δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς ϑωρήξομαι" αὐτὰρ ὕπερϑεν 
νίκης πείρατ᾽ ἔχονται ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν."“ 
RU ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλᾶ, 

ὄνϑα κέ τοι; Μενέλαε, φάνη βιότοιο τελευτὴ 
“Ἕχτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν, 105 
εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες ̓ “χαιῶν" 
αὐτός v ““τρείδης, εὐρυκρείων “Ἱγαμέμνων, 
δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος v ἐφατ'᾽ ἔκ v ὀνόμαξεν 

3s "doatvew, MevéA«e διοτρεφὲς, οὐδὲ τί σε χρη 
ταύτης ἀφροσύνης" ἀνὰ δ᾽ ἴσχεο, ay la 7:60, 110 

— Homeri Ilias. 
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μηδ᾽ ἔϑελ᾽ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσϑαι, Ὁ 
Ἔχτορι Πριαμέδῃ, τόντε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. * 
καὶ δ᾽ ᾿ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 
ἔρριψ ἀντιβολῆσαι, ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν i£cev ἰὼν μετὰ ἔϑνος ἑταίρων, 
τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν ᾿4χαιοί. 
εἴπερ ἀδειής v ἐστὶ καὶ εἰ μόϑου ἔστ᾽ ἀκόρητος, 
φημί μιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, al xs φύγῃσιν 
δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.“ 

αἴσιμα παρειπών᾽ ὁ δ᾽ ἐπείϑετο.. τοῦ μὲν ἔπειτα, 
γηϑόσυνοι ϑεράποντες &m ὥμων τεύχε ἕλοντο. 

. Νέστωρ δ᾽ ᾿Δργείοισιν ἀνίστατο καὶ μετέειπεν : 
Ὁ, πόποι, ἦ μέγα πένϑος ᾿“χαιῖδα γαῖαν κάνει" 

5 κε μέγ᾽ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς, | 
ἐσϑλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ᾽ ἀγορητὴς;, 
ὅς ποτέ μ᾽ εἰρόμενος μέγ᾽ ἐγήϑεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, 
πάντων ᾿Αργείων ἐρέων γενεήν vs τόκον τε. à 
τοὺς νῦν sí πτώσσοντας ὑφ᾽ “Ἕκτορι πάντας ἀκούσαι 
πολλά κεν ἀϑανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι, 180 
ϑυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον "MiOog εἴσω. | 
αἱ yàg, Ζεῦ τὸ πάτερ καὶ ᾿4ϑηναίη καὶ “Ἄπολλον, 
ἡβῷμ᾽ ὡς δτ᾽ ἐπ᾿ ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο 
ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ ᾿ρκάδες ἐγχεσίμωροι, 
Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν, Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεϑρα. 186 
τοῖσι δ᾽ Ἐρευϑαλίων πρόμος ἵστατο, ἰσόϑεος φὼς, 
τεύχε ἔχων ὥμοισιν ᾿4ρηϊϑόοιο ἄνακτος. 
δίου ᾿“ρηϊϑόου, τὸν ἐπίκλησιν κορυνήτην 
ἄνδρες κέκλησκον καλλίξωνοί τε γυναῖκες, 
otvex ἄρ᾽ οὐ τόξοισι μαχέδκετο δουρί τε μακρῷ, 140 
ἀλλὰ σιδηρείῃ κορύνῃ ῥήγνυσκε φάλαγγας. : 
τὸν Avxóooyog ἔπεφνε δόλῳ, οὔτι κράτεΐ ys, 
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στεινωπῷ ἐν ὁδῷ, δϑ᾽ ἄρ᾽ οὐ κορύνη οἵ ὄλεϑρον 
χ θαῖσμε eios πρὶν γὰρ “υκόοργος ὑποφϑὰς 
δουρὶ μέσον περόνησεν, ὁ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη᾽ 145 
τεύχεα δ᾽ ἐξενάριξε, τά οἵ πόρε χάλκεος "Aeg. 

καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτ᾽ ἐφόρει μετὰ μῶλον "Apos. 

αὐτὰρ ἐπεὶ υκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα, 
δῶκε δ᾽ Ἐ Ἐρευϑαλίωνι, φίλῳ ϑεράποντι, φορῆναι" 
τοῦ ὅγε τεύχε' ἔχων xgoxaARSeto πάντας ἀρίστους. 160 

οἱ δὲ μάλ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν οὐδέ τις ἔτλη" 
ἀλλ᾽ ἐμὲ ϑυμὸς ἀνῆκε πολυτλήμων πολεμίζειν 
ϑάρσεϊ e Q γενεῇ ὃξ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων" 
καὶ μαχόμην οἱ ἐγὼ, δῶκεν δέ μοι εὖχος ᾿4ϑήνη. 
τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα“ — 155 
πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 
εἶθ᾽ ὡς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη" 
rg xe τάχ ἀντήσειε μάχης κορυϑαίολος Ἕκτωρ. 
ὑμέων δ᾽ οἵπερ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν, 
γὐδ᾽ οἵ προφρονέως μέμαϑ' Ἄκτορος ἀντίον ἐλϑεῖν.““ 

Ὡς νείκεσσ᾽ ὃ γέρων; οἱ δ᾽ ἐννέα πάντες ἀνέσταν. 161 
ἦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ayoucuvav, 
τῷ δ᾽ ἐπὶ Τυδείδης ὦρτο κρατερὸς “ιομήδης, 
τοῖσι δ᾽ ix Αἴαντες, pP ἐπιειμένοι ἀλκὴν, 
τοῖσι δ᾽ ἐπὶ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος, 165 
Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ, 
τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς, 
ἦν δὲ Θόας ̓ ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς" 
τάντες ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἔϑελον πολεμίζειν᾽ ἔκτορι δίω. 
rolg δ᾽ αὖτις μετέειπε Γερήνιος ἱππότα “Νέστωρ 170 
Koo νῦν πεπάλασϑε διαμπερὲς, ὅς κε λάχῃσιν" 

"Prog yao δὴ ὀνήσει ἐὐκνήμιδας ᾿Δχαιούς" 
(αὐ δ᾽ αὐτὸς ὃν ϑυμὸν ὀνήσεται; ai κε φύγῃσιν 
Ἰηδου ἐκ rta καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος." 

9* 
πῆς 
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"Oc ἔφαϑ᾽, of δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστοβρ, 11 

ἐν δ᾽ ἔβαλον κυνέῃ ᾿4γαμέμνονος ᾿Ατρείδαο. - 

λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, ϑεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον" 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν ΒΞ 

: »Ζεῦ πάτερ, ἢ “Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱὸν, —. 

ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης."“ 180 

"Oc ἄρ᾽ ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 

ἐκ δ᾽ ἔϑορε κλῆρος κυνέης, ὃν dg ἤϑελον αὐτοὶ 

Αἴαντος: κῆρυξ δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ἁπάντη ; 

δεῖξ᾽ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν ᾿ἡχαιῶν. ὃ 

οἱ δ᾽ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος. 18; 

ἀλλ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων àv ὅμιλον ἁπάντη, ὁ 

ὅς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε, φαίδιμος Ales, 

ἤτοι ὑπέσχεϑε χεῖρ᾽, 0 δ᾽ ἄρ᾽ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάβη 

γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδὼν, γήϑησε δὲ ϑυμῷ. P 

τὸν uiv πὰρ πόδ᾽ ξὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε 13 

ἾΩ, φίλοι, ἤτοι κλῆρος ἐμὸς, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς 

ϑυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῖον. x 

ἀλλ ἄγετ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω, 

τόφρ᾽ ὑμεῖς εὔχεσϑε fi, Κρονίωνι ἄνακτι 

σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων, ἵνα μὴ Τρῶές ye πύϑωνται., 

ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔτινα δείδιμεν ἔμπης" 

οὐ γάρ τίς us βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται; 

οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νήϊδά γ᾽ οὕτως 

ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τὲ τραφέμεν τε 

Ὡς ipo, οἱ δ᾽ εὔχοντο ziii Κρονίωνι ἄνακτι" 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν 3 

»Ζεῦ πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων, κύδιστε, μέγιστε, 

δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσϑαι" : 

εἰ δὲ καὶ Ἕκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ, 3 

ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ κῦδος ὄπασσον."" 

"Qe ἄρ᾽ ἔφαν, Αἴας ὃὲ κορυσσετο vogozu χαλ à. 

* 
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αὐτὰρ ἐπειδὴ - πάντα περὶ χροὶ ἔἕσσατο τεύχη; 

σεύατ᾽ ἔπευϑ᾽ οἷός τὲ πελώριος ἔρχεται Ἄρης, 

ὅστ᾽ εἶσιν πόλεμόνδε μετ’ ἀνέρας, οὔστε Κρονίων 

ϑυμοβόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε ue yea. 210 

τοῖος ἄρ᾽ iuge ὦρτο πελώριος, ἕρκος ᾿Δχαιῶν, 

μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι" νέρϑε δὲ ποσσὶν 

ἤϊε μακρὰ βιβὰς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. 

τὸν δὲ καὶ “Ἵργεῖοι μὲν ἐγήϑεον δἰσορόωντες, 

Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυϑε γυῖα ἕκαστον, 215 

Ἐκτορί T αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πάτασδεν᾽ : 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ᾽ ἀναδῦναι 

ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμῃ. 

Αἴας δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑε φέρων σάκος ἠῦτε πύργον, 

χάλκεον ἑπταβόειον, 0 οἵ Τυχίος κάμε τεύχων, 230 

σκυτοτόμων ὄχ ἄριστος, Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων" 

ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον, 

ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν. 

τὸ πρόσϑε egenum φέρων Τελαμώνιος Αἴας 

στῆ ῥα μάλ᾽ Ἕκτορος ἐγγὺς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα 

,» Exvop, νῦν uiv δὴ σάφα εἴσεαι οἰόϑεν οἷος 226 

οἷοι καὶ Ζαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασιν, 

καὶ uev yia δηξήνορα ϑυμολέοντα. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοποροισιν 

κεῖτ' ἀπομηνίσας “Ἵγαμέμνονι; ποιμένι λαῶν" 280 

ἡμεῖς δ᾽ εἰμὲν τοῖοι οἱ ἂν σέϑεν ἀντιάσαιμεν, 

καὶ πολέες. ἀλλ᾽ ἄρχε μάχης. 408 πτολέμοιο." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ 
Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
μήτι μευ ἠὔτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιξε 235 

ἠὲ γυναικὸς, 7] οὐκ οἷδεν πολεμήϊα ἔργα. 
αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ᾽ ἀνδροχτασίας τε" 
οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιὰ, οἶδ᾽ ἐπ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν 
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ἀξαλέην, vo μοί ἐστι ταλαύρινον πολεμίζξειν᾽ 
οἶδα δ᾽ ἐπαΐξαι μόϑον ἵππων ὠκειάων᾽ 
οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσϑαι "Aor. 
ἀλλ οὐ γάρ σ᾽ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα M 
λάϑρῃ ὀπιπτεύσας, ἀλλ᾽ ἀμφαδὸν, el κε τύχωμι. « 
ἮΙ δα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

καὶ βάλεν ἄΐϊαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον 248. 
ἀκρότατον κατὰ χαλκὸν, ὃς ὄγδοος ἦεν. ἐπ’ αὐτῷ. 
&E δὲ διὰ πτύχας ἦλϑε δαΐζων χαλκὸς ἀτειφής᾽ 
ἐν τῇ δ᾽ ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο. δεύτερος αὐτε 
τας διογενὴς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος; " 

καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 250 

διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλϑε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 1 
καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο᾽ 
ἀντικρὺ ὃξ παραὶ. λαπάφην διάμησε χιτῶνα 
ἔγχος᾽ ὁ δ᾽ ἐκλίνϑη καὶ ἀλεύατο κῆρι μέλαιναν. 
τὼ δ᾽ ̓ ἐκσπασσαμένω δολέχ᾽ ἔγχεα χερσὶν αμ ἄμφω 258. | 
σύν Ἢ ἔπεσον, λείουσιν ἐοικότες ὦὠμοφάγοισιν 
ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶντε σϑένος οὐκ ἀλαπαδνόν. 
Ποιαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ, 
οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλκὸν, ἀνεγνάμφϑη δέ οἵ αἰχμή. | 
Alag δ᾽ ἀσπίδα νύξεν éxdAusvog: ἡ δὲ διαπρὸ 266. 
ἤλυϑεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα, ] 
τμήδην δ᾽ αὐχέν ἐπῆλϑε, μέλαν δ᾽ ἀνεκήκιεν αἷμα. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάχης κορυϑαίολος Ἕκτωρ, 
ἀλλ ἀναχασσάμενος λέϑον εἵλετο χειρὶ παχείῃ 
κείμενον ἐν πεδίῳ, μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε 265. 
τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον 13 
μέσσον ἐπομφάλιον" περιήχησεν δ᾽ ἄρα χαλκός. 
δεύτερος αὖτ Αϊας πολὺ μξείξονα λᾶαν ἀείρας 

5x ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ (v. ἀπέλεϑρον, 3 
εἴσω δ᾽ ἀσπίδ᾽ ξαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ, 270. 

id 
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βλάψε δέ οἱ φίλα yoUvet ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐξετανύσϑη 

ἀσπίδ᾽ ἐνιχριμφϑείς" τὸν δ᾽ αἶψ᾽ ὥρϑωσεν ᾿πόλλων. 

καὶ νύ κε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο; 

& μὴ κήρυκες, Ζιος ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 

ἦλθον, ὁ μὲν Τρώων; ὁ δ᾽ Amid χαλκοχιτώνων, 215 

Ταλϑύβιός τε καὶ Ἰδαῖος, πεπνυμένω ἄμφω᾽ 

μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέϑον, εἶπέτε μῦϑον 

κῆρυξ Ἰδαῖος, πεπνυμένα μήδεα εἰδώς" 
τ »» δηκέξει, παῖδε φίλω, πολεμίξετε, μηδὲ μάχεσϑον᾽ 

ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ penal νεφεληγεφέτα Ζεύς. 3280 

ἄμφω δ᾽ αἰχμητά᾽ τόγε δὴ καὶ ἐὄμεν ἅπαντες. 

νὺξ δ᾽ ἤδη τελέϑει" ἀγαϑὸν καὶ νυκτὶ πιϑέσϑαι."" 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας 

» dot, Ἕκτορα ταῦτα κελεύετε μυϑήσασϑαι" 

αὐτὸς γὰρ χάρμῃ προκαλέσσατο πάντας ἀρίστους. 35 

ἀρχέτω" αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ἧπερ ἂν ovrog. 

Tov δ᾽ αὐτε προσέειπε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ 

»» Αἶαν, ἐπεί τοι δῶκε ϑεὸς μέγεϑός τὲ βίην τε 

καὶ πινυτὴν, περὶ δ᾽ ἔγχει ym φέρτατός ἐσσι, 

νῦν μὲν παυσώμεσϑα μάχης καὶ δηϊοτῆτος 290 

σήμερον᾽ ὕστερον αὖτε μαχησόμεϑ᾽, εἰσόκδ δαίμων 

ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί ye νύχην᾽ 

νὺξ δ᾽ ἤδη τελέϑει" ἀγαϑὸν καὶ νυκτὶ πιϑέσϑαι" 
ὡς σύ v ἐὐφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν ̓ Αχαιοὺς. 
σούς τὲ μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν" 295 

αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 
Τρῶας ἐὐφρανέω καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 
αἵτε μοι εὐχόμεναι ϑεῖον δύσονται ἀγῶνα. 
δῶρα δ᾽ ἄγ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω, 
ὄφρα τις ὧδ᾽ εἴπῃσιν ““χαιῶν τε Τρώων τὲ 800 
“ἠμὲν ἐμαρνάσϑην ἔριδος πέρι ϑυμοβόροιο, | 
ἠδ᾽ αὐτ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρϑμήσαντε᾽.“" 
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Qs ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον, 
σὺν κολεῶ vs φέρων xol ἐτμήτῷ τελαμῶνι" 
Αϊας δὲ ξωστῆρα δίδουν φοίνικι φαεινόν. 
τὼ δὲ διακρυνϑέντε ὁ μὲν μετὰ λαὸν ᾿4χαιῶν 
ἤν, ὁ δ᾽ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε. τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, 
ὡς εἶδον ξωόν vc καὶ ἀρτεμέα προσιόντα, 
“Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους" 
καί δ᾽ ἦγον προτὶ ἄστυ, ἀελπτέοντες σόον εἶναι. 310 
Αἴαντ «v9 ἑτέρωθεν ἐϊκνήμιδες ᾿άχαιὶ —— | 
εἰς ᾿“γαμέμνονα δῖον ἄγον, κεχαρηότα νίκῃ. ἢ 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν ᾿Δτρείδαο γένοντο, ὃ 
τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 
ἄρσενα πενταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι. 816 : 
τὸν δέρον ἀμφί 9' ἕπον, καί uv διέχευαν ἅπαντα, : 

: 

μίστυλλόν v ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν v ὀβελοῖσιν, 
ὥπτησάν τὸ περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό ve δαῖτα, 
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 820ῦ 
νώτοισιν δ᾽ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν 
ἥρως ᾿Δτρείδης, εὐρυκρείων ᾿“γαμέμνων. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο, 
τοῖς ὃ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν, 
Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή᾽ 325 
0 σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέξιπεν 

»Δ4τρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 
πολλοὶ γὰρ τεϑνᾶσι καρηκομοωντες ᾽Αχαιοὶ, 
τῶν νῦν αἷμα κελαινὸν ἐΐρροον ἀμφὶ Σκάμανδρον 
ἐσκέδασ᾽ ὀξὺς ouo, ψυχαὶ δ᾽ "Δϊδόσδε κατῆλθον 330 
τῷ G& χρὴ πόλεμον μὲν &w ἠοῖ παῦσαι A goa, 
αὐτοὶ δ᾽ ἀγρόμενοι κυκλήσομεν ἐνθάδε vexgovs 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν: ἀτὰρ κατακήομεν αὐτοὺς 
τυτϑὸν ἀποπρὸ νεῶν, ὥς X ὀστέα παισὶν ἕκαστος 

ὙΦ ΤΥ ΨΥ 
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οἴκαδ᾽ ἄγῃ, ὅτ᾽ ἂν αὖτε »νεώμεϑα πατρίδα γαῖαν. 335. 

τύμβον δ᾽ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες 
ἄκριτον ἐκ πεδίου" ποτὶ δ᾽ αὐτὸν δείμομεν οὗκα 
πύργους ὑψηλοὺς, εἶλαρ νηῶν τὲ καὶ αὐτῶν, 
ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας oujcousv εὖ ἀραρυίας, 
ὄφρα δι᾽ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴῃ" 340 
ἔκτοσθεν δὲ did ὀρύξομεν ἐγγύϑι τάφρον, 
ἥ X ἵππους καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς δοῦσα, 

" mot ἐπιβρίσῃ πόλεμος, Τρώων ἀγερώχων. d 

B Fg", οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆες. 
Tocicv avr. ἀγορὴ γένετ᾽ Ἰλίου ἐν πόλει ἄκρῃ;. 345 

δεινὴ, τετρηχυῖα, παρὰ Πριάμοιο ϑύρῃσιν. 
γοῖσιν δ᾽ ᾿ἀντήνωρ πρυμενος ἦρχ᾽ ἀγορεύειν 

: »Κέκλυτέ pev, Todes καὶ ΖΙάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι; 
ὑφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. 
δεῦτ᾽ ἄγετ᾽, ᾿Δργείην Ἑλένην καὶ κτήμαϑ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ 
)ώομεν ᾿Δτρείδῃσιν ἄγειν" νῦν δ᾽ ὅρκια πιστὰ 351 
ψευσάμενοι μαχόμεσϑα: τῷ οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν 
ἔλπομαι ἐκτελέεσϑαι, ἷ ἵνα μὴ ῥέξομεν 0s]. 
Ἤτοι 0y^ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕξετο᾽ τοῖσι δ᾽ ἀνέστη. 
og ̓Δλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 355 
᾿ς μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
.. ἀντῆνορ, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγο- 

ρεύεις" 
ἦσθα καὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
X δ᾽ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 
3 ἄρα δή τοι ἔπειτα ϑεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοί. 360 
εὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι uso ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. 
truc QD δ᾽ ἀπόφημι, γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω" 
ιτήματα δ᾽ ὅσσ᾽ ἀγόμην ἐξ" άργεος ἡμέτερον δῶ 
ἀντ᾽ ἔϑέλω δόμεναι καὶ ἔτ᾽ οἴκοϑεν ἄλλ᾽ ἐπιϑεῖναι. 
Ἤτοι ὃ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ξξετο᾽ τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 
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“αρδανίδης Πρίαμος, ϑεόφυν μήστωρ ἀτάλαντορ, 306. j 

0 σφιν ἐῦφρονέων ἀγοφήσατο καὶ μετέειπεν * 

»»Κέκλυτέ Iev, Τρῶες καὶ ΖΙάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι» 

ὄφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. | 

νῦν μὲν δόρπον ἕλεσϑὲ κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάρος τε τ 

καὶ φυλακῆς μνήσασϑε καὶ ἐγρήγορϑε ἕκαστος" L 

ἠῶϑεν δ᾽ Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας 4 

εἰπέμεν ᾿Ατρείδῃς; “Ἵγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, $ 

uoDov ᾿4λεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκορ ὄρωρεν᾽ à 

BA 

καὶ δὲ τόδ᾽ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, «i κ᾽ ἐθέλωσιν. 1 

παύσασϑαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰσόκε νεκροὺς 876. 

κήομεν᾽ ὕστερον αὖτε μαχησόμεϑ᾽᾽, εἰσόκε δαίμων 1 

ὄμμε διακρίνῃ; δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην. M 

— Ὡς ἔφαϑ᾽,, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ él 

Sovro, 1 

[δόρπον ἔπειϑ' εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν Ἴ 

ἠῶϑεν δ᾽ Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας. 88 

τοὺς δ᾽ εὖρ᾽ εἰν ἀγορῇ ΖΙαναοὺς, ϑεράπονταξ Ἄρηος 

νηΐ πάρα πρύμνῃ ᾿Δγαμέμνονοςρ" αὐτὰρ o τοῖν 

στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ 1 

» dro ecn ve καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, à 

ἠνώγει Πρίαμός v& καὶ ἄλλοι Ton ἀγαυοὶ 

εἰπεῖν, al κέ περ ὕμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο; 

μῦϑον ᾿Αλεξάνδροιο; τοῦ εἵνεκα νεῦκος ὄρωρεν" 

κτήματα μὲν ὅσ᾽ “4λέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 

ἠγάγετο Τροίηνδ᾽ - ὡς πρὶν ὥφελλ᾽ ἀπολέσϑαι -- 39 

πάντ᾽ ἐθέλει δόμεναι καὶ ἔτ᾽ οἴκοϑεν ἄλλ᾽ ἐπυϑεῖναι 

κουριδίην δ᾽ ἄλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο 

οὔ φησιν δώσειν" 3j μὴν Τρῶές γε κέλονται. - οὐ 

καὶ δὲ τόδ᾽ ἠνώγειν εἰπεῖν ἔπος, αἵ κ᾽ ἐθέλητε 

παύσασϑαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰσόκε νεκροὺς 89 

χήομεν" ὕστερον αὖτε μαχησόμεϑ᾽,, εἰσόκε δαίμων — — 
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ἄμμε διακρίνῃ; 3o δ᾽ ἑτέροισί ye νίπην. d 
iE. — Ὥς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῆ. 
| Su δὲ δὴ μετέξιπε βοὴν ἀγαϑὸς “ΖἸΙιομήδης 399 
E ἹΜήτ᾽ ἄρ τις νῦν κτήματ᾽ “λεξάνδροιο δεχεσϑῶ 

ΗΕ ani" Ἑλένην" γνωτὸν δὲ, καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν, 
᾿ ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέϑρου πείρατ᾽ "UMEN. «c 
B Ὡς ἔφαϑ᾽ , οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες ᾿4χαιῶν, 
- pü9ov ἀγασσάμενοι ΖΙιομήδεος ἱπποδάμοιο. 

᾿ καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Ἰδαῖον προσέφη κρείων. ““γαμέμνων 402 
ο΄ » Dat, ἤτοι μῦϑον "Ayoudiv αὐτὸς ἀκούεις, 
ὥς τοι ὑποκρένονται" ἐμοὶ δ᾽ ἐπιανδάνει οὕτως. 
ἀμφὶ ὃὲ νεκροῖσιν κατακαιέμεν οὔτι μεγαίρω᾽ 
οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεϑνηώτων 

᾿γίγνετ᾽, ἐπεί κε ϑάνωσι, πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα. 41 
ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω, 8 ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης." 

—. "Ig εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεϑε πᾶσι ϑεοῖσιν, 
| ̓ ἄψορρον. δ᾽ Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν. 
of δ᾽ £uv' εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ ΖΙαρδανίωνες, 
πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγμενοι ὁππότ᾽ ἀρ᾽ ἔλϑοι 

| Ἰδαῖος" ὁ δ᾽ ἀρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπεν 416 
᾿ στὰς ἐν μέσσοισιν, τοὶ δ᾽ ὡπλίζοντο μάλ᾽ ὦκα, 
᾿ ἀμφότερον, νέκυας τ᾽ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεϑ᾽ vÀqv: 
LMoysio, δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐϊσσέλμων ἀπὸ νηῶν 
 ὠτρύνοντο νέκυς τ᾽ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ peo" ὕλην. 450 
τ, Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας, 
ἐξ ἀκαλαρρείταο βαϑυρρόου ᾿ῷκεανοῖο 

οὐρανὸν εἰσανιών᾽ of δ᾽ ἤντεον ἀλλήλοισιν. 
 ἔνϑα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον" 
ἀλλ᾽ ὕδατι νίξοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα, 425 
δάκρυα ϑερμὰ χέοντες, ἀμαξάων ἐπάειραν. 
οὐδ᾽ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας οἵ δὲ σιωπῇ 
γεχροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον ἀχνύμενοι κῆρ; 
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ἕν ὃς πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ des í (gv. E 
ὡς δ᾽ αὕτως ἑτέρωϑεν ἐὐκνήμιδες᾽᾿ “Ζχαιοὺ 430 . 

νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον ἀχνύμενοι κῆρ, E 
ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. | 

'Huog δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω ἠὼς, ἔτι δ᾽ ἀμφιλύκη νὺξ, 
τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἔγρετο λαὸς ᾿“χαιῶν, - 
τύμβον δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες — 435 
ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ᾽ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν 
πύργους 9" ὑψηλοὺς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν. 
ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίξον εὖ ἀραρυίας, 

ὄφρα δι᾽ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη". | 
ἔκτοσϑεν δὲ βαϑεῖαν ἐπ᾽ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν, — 440 - 
εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν. 

Ἃς of μὲν πονέοντο καρηκομόωντες Ayotot : 
οἵ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἀστεροπητῇ 
ϑηεῦντο μέγα ἔργον Ayauv χαλκοχιτώνων. 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 445. Ὁ 

»Z60 πάτερ, v) ῥά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ᾽ ἀπείρονα 
γαῖαν 

ὅστις ἔτ᾽ ἀϑανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει; 
οὐχ ὁράας ὅτι δ᾽ αὖτε καρηκομόωντες ᾿Δχαιοὶ 
τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ. ἀμφὶ δὲ τάφρον 
ἤλασαν, οὐδὲ ϑεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας; — 450 - 
τοῦ δ᾽ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς" 
τοῦ δ᾽ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος ᾿Ζ“πόλλων 
ἥρῳ “αομέδοντι πολίσσαμεν ἀϑλήσαντε."" 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς. 
,,0 πόποι; ἐννοσίγαι᾽ εὐρυσϑενὲς, οἷον ἔειπες. ^ 455 . 

ἄλλος κέν τις τοῦτο ϑεῶν δείσειξ νόημα, 

ὃς σέο πολλον ἀφαυφότερος χεῖράς τὲ μένος τε. 
σὸν à ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς. 

ἄγρει μὰν, ὅτ᾽ ἂν αὖτε o nii HE "Axotol 
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- οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
ς τεῖχος ἀναρφήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι, 
: αὖτις δ᾽ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάϑοισι καλύψαι, 
ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται you. Ἕ 

ber deti. e H 

"Qc of μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 
δύσετο δ᾽ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον ᾿Ζχαιῶν, 
- Bovgóveov δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο. 
- vijeg δ᾽ ἐκ Δήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι 
f πολλαὶ, τὰς προέηκεν Ἰησονίδης Εὔνηος, 
τὸν ῥ᾽ ἔτεχ᾽ Ὑψιπύλη ὑπ᾽ Ἰήσονι, ποιμένι λαῶν. 

- χωρὶς δ᾽ ᾿Δτρείδῃς, ᾿4γαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 

δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέϑυ, χίλια μέτρα. 
ἔνϑεν ἄρ᾽ οἰνίξοντο καρηκομόωντες ᾽Αχαιοὶ, 
ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ, 
ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, 

141 

460 

465 

414 

ἄλλοι δ᾽ ἀνδραπόδεσσι" τίϑεντο δὲ δαῖτα ϑαλειαν. 
, E , 32 LI 

παννύχιοι μὲν ἔπειτα καρηκομοῶντες zycuot. 

δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 
παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς 

σμερδαλέα κτυπέων᾽ τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἤρει᾽ 
|. οἷνον δ᾽ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη 
| πρὶν πιξευν; πρὶν λεῖψαι ὑπερμενέϊ Κρονίωνι. 
᾿κοιμήσαντ᾽ co ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

S217 44102. 9 

Κόλος u€*94. 
Y , j - 5 Ἡὼς uiv κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ civ, 

M "T , 

Ζεὺς δὲ ϑεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος 

1 

480 
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τ. 
δε ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 

αὐτὸς δέ σφ᾽ ἀγόρευε, ϑεοὶ δ᾽ ὑπὸ πάντες ἄκουον 4 
»»Κέκλυτέ μευ, πάντες v& ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι, 

ὄφρ᾽ εἴπω τά us ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. 
μήτε τις οὖν ϑήλεια ϑεὸς τόγε μήτε τις ἄρσην 
πειράτω διακέρσαν ἐμὸν ἔπος, ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 
αἰνεῖτ᾽, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα. 
ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευϑε ϑεῶν ἐϑέλοντα νοήσω 10 
ἐλθόντ᾽ ἡ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ “Ἰαναοῖσιν, 
πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε" 
jj μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα, 
τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάϑιστον ὑπὸ χϑονός ἐστι βέρεϑρον, 
ἔνϑα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδὸς, 15. 
τόσσον ἔνερϑ᾽ ᾿Αἴδεω ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης" 
γνώσετ᾽ ἔπειϑ᾽ ὅσον εἰμὴ ϑεῶν κάρτιστος ἁπάντων. 
εἰ δ᾽ ἄγε πειρήσασϑε, ϑεοὶ. ἵνα εἴδετε πάντες" 
σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόϑεν κρεμάσαντες | 
πάντες δ᾽ ἐξάπτεσϑε ϑεοὶ πᾶσαί vs ϑέαιναι" 20 
ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ᾽ ἐξ οὐρανόϑεν πεδίονδε ξ 
Ζῆν᾽, ὕπατον μήστωρ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε. ἡ 

ἀλλ᾽ Ove δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι, 
αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ᾽ αὐτῇ τε ϑαλαάσσῃ" | 
σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο 5 3 
δησαίμην, τὰ δέ κ᾽ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο. 
τόσσον ἐγὼ περί τ᾽ εἰμὶ ϑεῶν περί v' εἶμ᾽ ἀνϑρώ- , 

zov. 

“ὡς ἐφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 1 

ωὖϑον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν. 

τὰ  υσϑε σι ον 

i. 
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ὀψὲ ὃὲ δὴ pevésume ϑεὰ γλαυχώπις ᾿ϑήνη 80 

: 5 πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων, 

εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν O τοι σϑένος οὐκ ἐπιεικτόν" 

ἀλλ᾽ ἔμπης “Ιαναῶν ὀλοφυρόμεϑ᾽ αἰχμητάων, 
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οὗ κεν "δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 34 

ἀλλ᾽ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεϑ', ὡς σὺ κελεύεις" 

βουλὴν δ᾽ ᾿Δργείοις ὑποϑησόμεϑ'᾽, ἥτις ὀνήσει, 
ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο v &oio.** 
᾿ς Τὴν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

υϑάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος" οὔ νύ τι ϑυμῷ 
πρόφρονι μυϑέομαι" ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.“ 40 

Ὡς εἰπὼν ὑπ᾽ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ᾽ ἵππω, 
ὠκυπέτα, χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε, 
χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ᾽ ἱμάσϑλην 
γχουσείην δὔτυκτον, ἑοῦ δ᾽ ἐπεβήσετο δίφρου. 
μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν’ τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην 45 
μεσσηγὺς γαίης vs καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 
δὴν δ᾽ ὕκανεν πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν, 
Γάργαρον" ἔνϑα δέ οἵ τέμενος βωμὸς τε ϑυήεις. 
ἔνϑ᾽ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε 
λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν. 50 
αὐτὸς δ᾽ ἐν κορυφῇσι καϑέξετο κύδεϊ γαίων, 
εἰσορόων Τρώων τὲ πόλιν καὶ νῆας "yid. 

Οἱ δ᾽ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο καρηκομόωντες ᾽Αχαιοὶ 
ὀίμφα κατὰ πδισίαρ. ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ ϑωρήσσοντο. 
Τρῶες δ᾽ αὖϑ᾽ ἑτέρωϑεν ἀνὰ πτόλιν ὥπλέξοντο, 55 
ταυρότεροι" μέμασαν δὲ καὶ ὡς ὑσμῖνι μάχεσθαι, 
χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν. 
πᾶσαι δ᾽ ἴγνυντο πύλαι; éx δ᾽ ἔσσυτο λαὸς, 
πεζοί ὃ᾽ ἱππῆέξς τε πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὁ ὀρώρει. 59 

| ot δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες 1 ἵκοντο, 
σύν δ᾽ ἔβαλον órvovs, σὺν δ᾽ ἔγχεα καὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 
γαλκεοϑωρήκων᾽ ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
νϑα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρών 
λλύντων τὲ καὶ ὀλλυμένων, δέε δ᾽ αἵματι γαῖα. — 65 
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Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱ ἱερὸν quc, E 

τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ adi 
ἥμος δ᾽ Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει, 
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα" 
ἐν δ᾽ ἐτίϑει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο, 0 
Τρώων 9' ἱπποδάμων καὶ "yov χαλκοχιτώνων, - | 
ἕλκε δὲ μέσσα λαβὼν, δέπε δ᾽ αἴσιμον ἦμαρ xor, 
[αἱ μὲν ᾿ἀχαιῶν κῆρες ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείῃἨ͵ | 
ἑξέσϑην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερϑεν. - 

αὐτὸς δ᾽ ἐξ Ἴδης μεγάλ᾽ ἔκτυπε, δαιόμενον ób ὃ 
ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ayoudv: oí ὃὲ ἰδόντες 
ϑάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν. 

"Ev9' οὔτ᾽ Ἰδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ᾽ "yo 
μνῶν, 

οὔτε δύ᾽ Αἴϊαντες μενέτην, ϑεράποντες "Apuog 
Νέστωρ οἷος ἔμιμνε Γερήνιος, οὔρος ̓ 4χαιῶν, 
οὔτι ἑκὼν, ἀλλ᾽ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ 

δῖος “Ἵλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, E. 

ἄκρην κὰκ κορυφὴν, ὃ ὅϑι ve πρῶται τρίχες ἵππων — 

κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν — 

ἀλγήσας δ᾽ ἀνέπαλτο, βέλος δ᾽ εἰς ἐγκέφαλον δῦ, € 

σὺν δ' ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ. 

ὄφρ᾽ ὁ γέρων ἵπποιο παρηοφύαβ ἀπέταμνεν 

φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ᾽ "Exvogog ὥκέες ἵπποι 
ἦλθον ἀν᾽ ἰωχμὸν, ϑρασὺν ἡνίοχον, φορέξοντες 
Ἕκτορα. καί νύ κεν ἔνϑ᾽ 0 γέρων ἀπὸ ϑυμὸν ὀλεσσεῖ 
εἶ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαϑὸς Ζιομήδης" | 
σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα 

» dtoyevig “κερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, | 
πῆ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν, κακὸς ὡς ἐν ὁμίλῳ» 
μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ. ἢ 
ἀλλὰ uév', ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα 
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Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
ἀλλὰ παρήϊξεν κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Δχαιῶν. 

᾿ Τυδείδης δ᾽, αὐτός περ ἐὼν, προμάχοισιν ἐμίχϑη, 
στῆ δὲ πρόσϑ' ἵππων Νηληϊάδαο γέροντος, 100 

᾿ καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
,:Q, γέρον, ἡ μάλα δή G& νέοι τεέρουσι μαχηταὶ, 

d σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ δὲ γῆρας ὀπάζξει, 

| ἠπεδανὸς δέ νύ τοι ϑεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι. 
[2 a 3455.09 - 3. 5; , , 3 , * 

L'&ÀÀ &y ἐμῶν ὀχέων ἐπιβῆσεο, ὄφρα ἴδηαι 105 
οἷοι Τρώϊοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 

E κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσϑαι. 
l- οὕς ποτ᾽ ἀπ᾿ Αἰνείαν ἑλόμην, μήστωρα φόβοιο. 

τούτω μὲν ϑεράποντε κομείτων, τώδε δὲ voi 109 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοις ἐϑύνομεν, ὄφρα καὶ “κτωρ 
εἴσεται ἢ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν." 
Sae ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 

Νεστορέας μὲν ἔπευϑ᾽ ἵππους ϑεράποντε κομείτην 
ἴφϑιμοι, Σϑένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ. 
τῶ δ᾽ εἰς ἀμφοτέρω ΖΙιομήδεος ἅρματα βήτην. 118 
Νέστωρ δ᾽ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 
ἀάστιξεν δ᾽ ἵππους τάχα δ᾽ “Ἕκτορος ἄγχι γένοντο. 
τοῦ δ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός. 
καὶ τοῦ μέν δ᾽ ἀφάμαρτεν, ὁ δ᾽ ἡνίοχον ϑεράποντα, 
υἱὸν ὑπερϑύμου Θηβαίου, Ἠνιοπῆα, 120 
ἵππων ἡνί᾽ ἔχοντα βάλε στῆϑος παρὰ μαξόν. 
ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 
ὠκύποδες " τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη ψυχή τε μένος τε. 
» ? Α » , , c , 

κτορα ὃ αἶνον ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο. 

τὸν μὲν ἔπειτ᾽ εἴασε, καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου. 125 
κεῖσθαι. ὃ δ᾽ ἡνίοχον μέϑεπε ϑρασύν. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι 

δὴν 
Eo δευέσϑην σημάντορος" αἶψα γὰρ εὗρεν 

Homeri Ilias, 10 



16 — 141A440z Θ. 

Ἰφιτίδην ᾿ἀρχεπτόλεμον ϑρασὺν, ὅν ῥα τόϑ᾽ ἵππων ̂  

ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν. 31 
Ἔνϑα xs λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα égyo γένοντο, 1 

καί νύ d σήκασϑεν κατὰ Ἴλιον ἠῦτε ἄρνες, 181. 1 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν TE ϑεῶν τε. 
βροντήσας δ᾽ ἄρα δεινὸν ἀφῆκ᾽ ἀργῆτα κεραυνὸν,  . 
κἀδ δὲ πρόσϑ᾽ ἢ ἵππῶν Ζιομήδεος ἧκε χαμᾶζε" A 
δεινὴ δὲ φλὸξ ὥρτο ϑδείου καιομένοιο, 135 . 

τὼ δ᾽ ἵππω δείσαντε καταπτήτην vm ὄχεσφιν. | 
Νέστορα δ᾽ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα" 
δεῖσε δ᾽ Oy ἐν ϑυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπεν 

, Τυδείδη, ἄγε δ᾽ αὖτε φόβονδ᾽ ἔχε μώνυχας ἵπ- - 
πους. ἥ 

ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ᾽ diei; 140 — 
νῦν uiv γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάξε, — 7 
σήμερον" ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ x' ἐθέλῃσιν, 
δώσει" ἀνὴρ δέ κεν οὔτι Ζιὸς νόον εἰρύσσαιτο, 

οὐδὲ μάλ᾽ ἴφϑιμος, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστιν.“ 144 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης 

ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες" 

ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ ϑυμὸν κάνει" 

Ἕχτωρ γάρ ποτε φήδει ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων | 

“Τυδείδ U- va? ἐμεῖο φοβεύμενος ἵκετο νῆας." 1 

ὥς ποτ᾽ ἀπειλήσει" τότε μοι χάνοι εὐρεῖα 490v. 150 - 

Tov δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

»»ὥμοι, Τυδέος víà δαΐφρονος , οἷον ἔειπες. 

εἴπερ ydg o σ᾽ Ἕχτωρ ys κακὸν xol ἀνάλκιδα φήσει, 

ἀλλ᾽ οὐ πείσονται Τρῶες καὶ ΖΙαρδανίωνες OH 

καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαϑύμων ἀσπιστάων, 155 | 

τάων ἐν κονίῃσι βάλες ϑαλεροὺς παρακοίτας“" | 

Ὡς à ἄρα φωνήσας φύγαδ᾽ ἔτραπε μώνυχας ἵππους 

αὕτις ἀν᾽ ἰωχμόν ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕχτωρ 
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B i ϑεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο. 
τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄϊσε μέγας κορυϑαίολος Ἔχτωρ 160 

,; Τυδείδη, περὶ ἵει G& τίον Ζ;αναοὶ ταχύπωλοι 
-80oy τε κρέασίν v ἠδὲ πλείοις δεπάεσσιν" 
γῦν δὲ σ᾽ ἀτιμήσουσι" γυναικὸς ἄρ᾽ ἀντὶ τέτυξο. 
ἔρρε, κακὴ γλήνη. ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο 
πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, οὐδὲ γυναῖκας 166 

EU ἐν νήεσσι: πάρος τοι δαίμονα δώσω.“ 

Ὡς φάτο, Τυδείδης 0b διάνδιχα μερμήριξεν, 
E ἵππους ve στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι. 
τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, 
“τρὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς 1170 
“σῆμα τιϑεὶς Τρώεσσι, μάχης ἑτεραλκέα νίκην. 
Ἕχτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΐσας 

Τρῶες καὶ 4vxiow καὶ Ζάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς" 
γιγνώσκω δ᾽ ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων 115 
νίκην καὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ “Ιαναοῖσέ ys πῆμα" 
νήπιοι, οἱ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο 
ἀβλήχρ᾽ οὐδενόσωρα᾽ τὰ δ᾽ οὐ μένος ἀμὸν ἐρύξει" 
ἵπποι δὲ δέα τάφρον ὑπερϑορέονται ógvxvqv. 
ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι, 180 
μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηΐοιο γενέσϑω, 
ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτούς 
[Ζργείους παρὰ νηυσὶ». ἀτυξομένους ὑπὸ καπνοῦ)]."“ 
Ὃς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε 184 

οΞάνϑε vs καὶ Gv, Πόδαργε, καὶ “ἴϑων “άμπε τε δῖε, 
νῦν μοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν 
᾿ἀνδρομάχη, ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος, 
ὑμῖν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρὸν ἔϑηκεν 
[οὖνόν T ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι,] 
ἢ ἐμοὶ, ὅσπερ oí ϑαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι. 190 

10 
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ἀλλ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον, ὄφρα λάβωμεν 

ἀσπίδα Νεστορέην, τῆς νῦν κλέος οὐρανὸν ἵκει. 

πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τὲ καὶ αὐτὴν; 

αὐτὰρ ἀπ᾽ ὦμοιιν Διομήδεος ἱπποδάμοιο 3 

δαιδάλεον ϑώρηκα, τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων 198 y 

εἰ τούτω xs λάβοιμεν, ἐελποίμην xev ᾿Δχαιοὺς 3 

αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειάων "" 

"Oc ἔφαν εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια "Ho, 

σείσατο δ᾽ sivi ϑοόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον: 4 

καί δα Ποσειδάωνα, μέγαν ϑεὸν, ἀντίον ηὔδαλα 200. 

.» “ὦ πόποι; ἐννοσίγαΐ εὐρυσϑενὲς, οὐδέ νυ σοί περ 

ὀλλυμένων “ΖΙαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ ϑυμός. : 

of δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς 0g ἀνάγουσιν 

πολλά τε καὶ χαρίεντα" σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην 

εἴπερ γάρ x ἐθέλοιμεν, ὅσον Ζαναοῖσιν ἀρωγοὶ, 205. 

Τρῶας ἀπώσασϑαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν, 

αὐτοῦ x ἔνϑ' ἀκάχοιτο καϑήμενος οἷος ἐν Ἴδῃ." 

Τὴν δὲ μέγ ὀχϑήσας προσέφη κρείων ἐνοσίχϑων 

«Ἥρη ἀπτοεπὲς, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες. 

οὐκ ἂν ἐγωγ᾽ ἐθέλοιμι zii Κρονίωνι μάχεσϑαιν 210 

ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστυν."" 

Ὡς οἵ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον᾽ 

τῶν δ᾽, ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος écgysv, 

πλῆϑεν ὁμῶς ἵππων τὲ καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων 

εἰλομένων᾽ siAs δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος "Aot 215. 

Ἄκτωρ Πριαμίδης. ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. β 

᾿ καί νύ x! ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας ἐΐσας, 

εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκ᾽ ᾿4γαμέμνονι πότνια Ἥρη 

αὐτῷ ποιπνύσαντι θοῶς ὀτοῦναι ᾿Αχαιοῦς. 

βῆ δ᾽ ἰέναι παρά τὸ κλισίας καὶ νῆας ᾿ἀχαιῶν, 30 

πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, | 

στῇ δ᾽ ἐπ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηΐ μελαίνῃ, : 
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d ῥ᾽ e. μεσσάτῳ ἔσκε, γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε᾽ 

᾿[ἡμὲν ἐπ᾿ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο 

δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Δχιλλῆος, τοί ὁ᾽ ἔσχατα νῆας CU 225 

ἂν δὲ διαπρύσιον ΖΙαναοῖσι γεγωνῶώς. 

τ, Αἰδὼς, ᾿Αργεῖοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα; εἶδος ἀγητοί: 

7 zi ἔβαν εὐχωλαὶ, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι, 

ἶ , ὑπότ᾽ ἐν “ήμνῳ, κενεαυχέες ἡγοράασϑε, 280 

TOR κρέα πολλὰ βοῶν ὀρϑοκραιράῶων, 

T πίνοντες κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο. 

“Τρώων ἄνϑ᾽ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος 

E τήσεσϑ᾽ ἐν πολέμῳ νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί εἰμὲν 

ἵβκτορος, ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ]. 235 

δῦ πάτερ, ἡ ῥά τιν ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων 

r Jo ἄτῃ ἄασας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας; 

οὐ μὲν δή ποτέ φημι τεὸν περικαλλέα βωμὸν 

ji πολυκλήϊδι παρελϑέμεν ἐνθάδε ἐρφων᾽ 

T. ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί Exe, —— 240 

 [éusvos Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. 

ἀλλὰ, Ζεῦ. τόδε πὲρ μοι ἐπικρύηνον ἐξλδωρ᾽ 

αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ d dp 

un? οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασϑαι Agotovg. 

"Oc φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δακρυχέοντα, 

νεῦσε δέ οἵ λαὸν σῶν ἔμμεναι οὐδ᾽ ἀπολέσθαι. 346 

ὑτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε, τελειότατον πετεηνῶν, 

νεβρὸν ἔχοντ᾽ ὀνύχεσσι, τέκος ἐλάφοιο ταχξίης᾿" 

Eo δὲ zog βωμῷ περικαλλεϊ κάββαλε νεβρὸν, 

Jo πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥέ ξεσκον ᾿ἀχαιοί. 250 

( οἱ δ' ὡς οὖν εἴδονϑθ᾽ ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ Διὸς ἤλυϑεν 0QVig, 

LGAAOv ἐπὶ Τρώεσσι ϑόρον, μνήσαντο δὲ χάρμηθ. 

"Ev9' οὔτις πρότερος “αναῶν, πολλῶν περ ἐόντων. 

εὖ baro Τυδείδαο πάρος oyéusv ὠκεας ἵππους 
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τάφρου τ᾽ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον. μαχέσασϑαι, 

ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν, - 

Φραδμονίδην᾿ Δγέλαον. ὁ μὲν φύγαδ᾽ ἔτραπεν ἵππουρ. 

τῷ δὲ μεταστρεφϑέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν τῷ 

av Qv μεσσηγύς, διὰ δὲ στήϑεσφυν ἔλασσεν. δ᾽ 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράβηδε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ. 260. 

Τὸν δὲ us ᾿Δτρεῖδαι, ᾿ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος, 2 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἴαντες, obo ἐπιειμένοι ἀλκὴν, 

τοῖσι δ᾽ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος, 

Μηριόνης; ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ, : 

τοῖσι δ᾽ ἐπὶ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἷος. 265. 

Τεῦκρος δ᾽ εἴνατος ἦλϑε, παλίντονα τόξα τιταίνων, 

στῇ δ᾽ ἄρ᾽ vm Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο. 3 

ἔνϑ᾽ Alas μὲν ὑπεξέφερεν σάκος" αὐτὰρ Oy ἥρως 

παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν ὀνστεύσας ἐν ὁμίλῳ 

βεβλήκοι, ὁ μὲν αὖϑι πεσὼν ἀπὸ ϑυμὸν ὄλεσκεν, 210. 

αὐτὰρ ὁ αὖτις ἰὼν, παῖς ὡς ὑπὸ μητέρα, δύσκεν : 

εἰς Αἴανϑ᾽" ὁ δὲ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ. ᾿ 

Ἔνϑα τίνα πρῶτον Τρώων &As Τεῦκρος ἀμύμων: 

Οφσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ᾽ Ὀφελέστην 

“]αἰτορά τε Χῥομίον vs καὶ ἀντέϑεον “υκοφόντην 915. 

καὶ Πολυαιμονίδην ᾿“μοπάονα καὶ Μελάνιππον. ἱ 

ἱπάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. 

τὸν δὲ ἰδὼν γήϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ayoucuvov, 

τόξου ἄπο κρατεροῦ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας" 219. 

στῆ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἰὼν xot uw πρὸς μῦϑον ἔειπεν — 

Τεῦκρε, φίλη κεφαλὴ, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 

βάλλ: οὕτως, αἵ κέν τι φόως ΖΙαναοῖσι γένηαι. 

Ree τε σῷ Τελαμῶνι, 0 σ᾽ ἔτρεφε τυτϑὸν ἐόντα 

καί δε νόϑον περ ἐόντα κομέσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ" 

τὸν καὶ τηλόϑ᾽ ἐόντα ἐϊκλείης ἐπίβησον. 285 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐξερέω ὡς xol τετελεσμένον ἔσται" 

δον, τυ να 
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αἵ xiv μοι δώῃ Ζεύς v αἰγίοχος καὶ ᾿4ϑήνη 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϊκτίμενον πτολίεϑορον, 

“πρώτῳ TOL μετ᾽ ἐμὲ πρεσβήϊον ἐν χερὶ ϑήσω, 

| τρίποδ᾽ ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν 290 

ἠὲ yvvoiy, v κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι."" 

᾿ Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμιμῶν 

yu Δτρείδη κύδιστε, τί μὲ σπεύδοντα καὶ αὐτὸν 

ὀτρύνεις; οὐ μέν TOL, ὅση δύναμίς γε πάρεστιν, 

παύομαι, ἀλλ ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεϑ' αὐτοὺς. 295 

ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω. 

ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀϊστοὺς, 

πάντες δ᾽ ἐν χροὶ πῆχϑεν ἀρηϊϑόων αἰξηῶν᾽ 

τοῦτον δ᾽ οὐ δύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητῆρα."" 

— Ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 800 
Leal cie ἐς 

"Exvogog ἀντικρὺ, βαλέειν δὲ & tero ϑυμός. 
E a M , EX. τ ctu 5.5. y 

"xol τοῦ μέν δ᾽ ἀφάμαρϑ'. ὁ δ᾽ ἀμυμονὰ Γοργυ- 

ϑίωνα, 

υἱὸν ἐὺν Πριάμοιο, κατὰ στῆϑος βάλεν (Q 

—róv ῥ᾽ ἐξ Δἰσύμηϑεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ. 

᾿χαλὴ Καστιάνειρα, δέμας εἰκυῖα ϑεῇσιν. 806 

μήκων δ᾽ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, qv ἐνὶ κήπῳ. 

᾿χαρπῷ βριϑομένη νοτέῃσί τε εἰαρινῆσυν᾽" 

"Exrogog ἀντικρὺ, βαλέειν δὲ ὃ ἵετο ϑυμός. 810 

ἀλλ᾽ ὅγε καὶ τόϑ᾽ ἅμαρτε: παρέσφηλεν γὰρ ᾿πόλλων 

᾿ ἀλλ᾽ ᾿Αρχεπτόλεμον, ϑρασὺν Ἕκτορος ἡνιοχῆα, 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δὲ oi ἵπποι 

 ὠκχύποδες" τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη ψυχή τε μένος τε. 816 

"Exroo« δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο. 
^ , τὸν uiv ἔπειτ᾽ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου» 

* 

— 

dg ἑτέρωσ᾽ ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνϑεέν. 7 
» 
i 

Τεῦκρος δ᾽ ἄλλον στὸν ἀπὸ νευρῆφιυν ἴαλλεν 

ἱέμενον πόλεμόνδε βάλε στῆϑος παρὰ uoatov: 

EP Ν᾿ 

" E 
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Κεβριόνην δ᾽ ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὸς ἐόντα ἫΝ 

ἵππων qv &Asiv: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὔκ ἀπίϑησεν ἀκούσας. | 

αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο χαμαὶ ϑόρε παμφανόωντοβ 820. 

σμερδαλέα ἰάχων" ὁ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ, 
βῆ δ᾽ ἐϑὺς Τεύκρου, βαλέειν» δέ ἑ ϑυμὸς ἀνόγει. 

ἤτοι ὁ μὲν qao£vous ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστὸν, 

ϑῆκε δ᾽ ἐπὶ νευρῇ᾽ τὸν δ᾽ αὖ xopuDefoAos Ἕκτωρ, 

αὐερύοντα παρ᾽ ὦμον, ὅϑι κληὶς ἀποέργει 325 . 

αὐχένα τε στῆϑός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἕστιν, 3 

τῇ ó ἐπὶ oi μεμαῶτα βάλεν λέϑῳ ὀκριόεντι, 

ῥῆξε δέ οἵ νευρήν" νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ, 

στὴ δὲ γνὺξ ἐριπὼν, τόξον δὲ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

Αἴας δ᾽ οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσόντος. 830. 

ἀλλὰ ϑέων περίβη καί οἵ σάκος ἀμφεκάλυψεν. ; 

τὸν μὲν ἔπειϑ᾽ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι; 

Μηκιστεὺς, Ἐχίοιο πάϊς, καὶ δῖος ᾿4λαστωρ, 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. 1 

"4v δ᾽ αὕτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος. ἐν μένος ὦρσεν . 

οἵ δ᾽ ἐϑὺς τάφροιο βαϑείης ὥσαν Ayotovg: 886. 

Ἕχτωρ δ᾽ ἐν πρώτοισι κίς σϑένεϊ βλεμεαίνων. 1 

ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος 

ἅπτηται κατόπισϑε, ποσὶν ταχέεσσι διώκων, 
fiet τε yAovtoUg τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεῦει. 340 - 

s Εκτῶρ ὥὦπαζξε καρηκομόωντας ᾿4χαιοῦς. 

κἢν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον᾽ oí δ᾽ ἐφέβοντο. 

αὐτὸρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 

φεύγοντες; πολλοὶ δὲ δάμεν Τρώων ὑπὸ χερσὶν. 

οἷ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες. 345. 

ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι ϑεοῖσιν | 

χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετόωντο ἕκαστος" 

Εκτωρ δ᾽ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους, 

Γοργοῦς ὄμματ ἔχων ἠὲ βροτολοιγοῦ "ene: 

2» 

5 
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Τοὺς δὲ ἰδοῦσ᾽ ἐλέησε ϑεὰ λευκώλενος Hoi, 350 
αἶψα δ᾽ ᾿4ϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
à » 4 πόποι, αἰγιόχοιο Ζιὸς τέκος, οὐχέτι νῶϊ 

: δ μένων Ζαναῶν κεκαδησόμεϑ᾽ ὑστάτιόν περ; 
οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται 
ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ; ὁ δὲ μαίνεται οὐκέτ ἀνεκτῶς 355 
"Exvoo Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν."“ 
A “Τὴν δ᾽ αὖτε προσέξιπε ϑεὰ γλαυκῶπις Aq 
»καὶ λίην οὗτός γὲ μένος ϑυμόν Y ὀλέσειεν, 

χερσὶν vx ““ργείων qaiuevos ἐν πατρίδι γαίῃ: 
ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαϑῇσιν, 360 

σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρὸς, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς" 
οὐδέ τε τῶν μέμνηται. 0 οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν 
τειρόμενον σώεσχον ὑπ’ Εὐρυσϑῆος ἀέϑλων. 
ἦτοι o μὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανὸν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 
τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ᾽ οὐρανόϑεν προΐαλλεν. 866 
Ei γὰρ ἐγὼ τάδε ἤδε᾽ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν, 
ξῶτέ μιν εἰς ᾿4ἴδαο πυλάρταο προὔπεμψεν | 

ἐξ Eoéfevs ἄξοντα κύνα στυγεροῦ dono, 
οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεϑρα. 
νῦν δ᾽ ἐμὲ μὲν στυγέει. Θέτιδος δ᾽ ἐξήνυσε βουλὰς, 
3j οἵ γούνατ᾽ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου, 371 
"λισσομένη τιμῆσαι ᾿“χιλλῆα πτολίπορϑον. 
ἔσται μὰν ὅτ᾽ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νῶϊν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους, 
ὁφρ ἂν ἐγὼ καταδῦσα ΖΙιὸς δόμον αἰγιόχοιο 375 
τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι 
εἰ νῶϊ Πριάμοιο πάϊς, κορυϑαίολος Ἕκτωρ; 
γηϑήσει Len rior ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας. 

ἢ τις καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς 
δημῶ καὶ σάρκεσσι. πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿“χαιῶν.““ 380 
Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη. 
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ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους 

Ἤρη. πρέσβα ϑεὰ, ϑυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο" 

αὐτὰρ ᾿4ϑηναίη, κούρη 4ιὸς αἰγιόχοιο, 3 

πέπλον uiv κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπὶ οὔδει, 386 

ποικίλον, ὅν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσὶν; : 

ἡ δὲ χιτῶν ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήσσετο δακρυόεντα. 

ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάξετο δ᾽ ἔγχος 3 

βριϑὺ μέγα στιβαρὸν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 

ἡρώων, τοῖσίν τε κοτεσόσξται ὀβριμοπάτρη. 391 

Ἥρη δὲ μάστιγι ϑοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους — 1 

αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι, 

τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε; 

ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιϑεῖναι. 805. 

τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. 3 

Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηϑεν ἐπεὶ ἴδε, χώσατ' ἄρ᾽ αἰνῶς, | 

ἴριν δ’ ὥτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν | 

,,5Báex ἴϑι, ' | Iou ταχεῖα, πάλιν τρὲπὲε μηδ᾽ ἔα ἄντην. 

ἔρχεσϑ᾽ - οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεϑα πτόλεμόνδε. 400. 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" | 

γυιώσω μέν σφωῖν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους. 

αὐτὰς δ᾽ ἐκ δίφρου βαλέω κατά 9' ἄρματα ἄξω᾽ 

οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 

ἕλκε ἀπαλϑήσεσϑον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός" 405. 

ὄφρ᾽ εἰδῇ γλαυκῶπις, 07 ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται. 

"Hoy δ᾽ οὔτι τόσον νεμεσίξομαι οὐδὲ χολοῦμαι" 

αἰεὶ γάρ μοι ἔωϑεν ἐνικλᾶν ὅττι κὲν εἴπω.“ 

Ὡς ἔφατ, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 

᾿βὴ δὲ καὶ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον. 410 

πρώτῃσιν δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο : 

ἀντομένη κατέρυκε, zug δέ ag ἔννεπε μὖὔϑον | 

II μέματον; τέ σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ. 
- 
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οὐκ ἐαα Κρονίδης ἐπαμυνέμεν “Πργείοισιν. 

das γὰρ ἠπείλησε Κρόνου παῖς, ἧ τελέει περ᾽ 415 
᾿γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ᾽ ἄρμασιν ὠκέας ἵππους, 

᾿ αὐτὰς δ᾽ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά 4 ἅρματα ἄξειν᾽ 
οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 
᾿ξλκὲ ἀπαλϑήσεσϑον, ἃ ken μάρπτῃσι κεραυνός᾽ 

[ὄφρ᾽ εἰδῇς; γλαυκῶπις, ὕτ᾽ ἂν OG πατρὶ μάχηαι. 420 
“Ἥρῃ δ᾽ οὔτι τόσον νεμεσίξεται οὐδὲ χολοῦται" 
αἰεὶ γάρ οἱ ἔωϑεν évixAdv ὅττι κεν εἴπῃ. 
ἀλλὰ σύ y, αἰνοτάτη, κύον ἀδδεὲς, εἰ ἐτεόν ye 
Bion “1ιὸς ἄντα πελώριον ἐγχος ἀεῖραι]. δ 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 425 
Iiirdo ᾿ϑηναίην Ἥρη πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

ον, μὰ πόποι, αἰγιόχοιο Ζιὸς τέκος, οὐκέτ᾽ ἔγωγε 
νῶϊ ἐῶ 4ιὸς ἄντα βροτῶν ἕνεκα πτολεμίζειν. 
τῶν ἄλλος μὲν ἀποφϑίσϑω, ἄλλος δὲ βιώτω; 
ὃς κε τύχῃ᾿ κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ ϑυμῶ 480 
Τρωσί τε καὶ Ζαναοῖσι δικαξέτω, ὡς ἐπιεικές“: 

Ἂς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους. 
τῇσιν δ᾽ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους᾿ 

καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπὶ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν, 
ἅρματα δ᾽ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα 438 

αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ κλισμοῖσι καϑῖξον 
μίγδ᾽ ἄλλοισι ϑεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ. 
—— Ζεὺς δὲ πατὴρ ἼἼδηϑεν ἐΐτροχον ἄρμα καὶ ἵππους 
Οὐλυμπόνδε δίωκε, ϑεῶν δ᾽ ἐξίκετο ϑώκους. 
τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος, 440 

ἅρματα δ᾽ ἂμ βωμοῖσι τίϑει,. κατὰ λῖτα πετάσσας" 
αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ ϑρόνον εὐρύοπα Ζευς 
ἔξετο, τῷ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίέζετ' Ὄλυμπος. 
αἱ δ᾽ οἷαι Ζιὸς ἀμφὶς ᾿2“ϑηναίη τε καὶ Ἥρη 
᾿ἤσϑην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ égéovro: — 415 
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αὐτὰρ ὁ ἔγνω qjow ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε 

,,Típ9! οὕτω τετέησϑον, ᾿4ϑηναίη τὲ καὶ Ἥρη: 

οὐ μέν &1v καμέτην ye μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 

ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἔϑεσϑε. ! 

πάντως, olov ἐμόν ys μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι; 450. 

οὐκ ἄν us τρέψειαν ὅσοι ϑεοί εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ. 1 

σφῶϊν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα, 

πρὶν πόλεμόν τ᾽ ἰδέειν πολέμοιό τὲ μέρμερα ἔργα. 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἤεν᾽ E 

οὐκ ἂν ἐφ᾽ ὑμετέρων ὀχέων, πληγέντε κεραυνῷ, 455. 

ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσϑον, ἵν ἀϑανάτων ἔδος ἐστίν.“ 

Ὡς ἐἔφαϑ᾽, αἵ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿4ϑηναίη τὲ καὶ Ἥρη; 

πλησίαι cy ἥσϑην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσϑην. 

ἥτοι ᾿4ϑηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν, j 

σκυξομένη Zi πατρὶ, χόλος δὲ μὲν ἄγριος ἥρει. 460. 

"Hoy δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆϑος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα — - 

,,Aivóvars Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες. 

εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σϑένος οὐκ ἀλαπαδνόν" 

ἀλλ᾽ ἔμπης ΖΙαναῶν ὀλοφυρόμεϑ᾽ αἰχμητάων, | 

οἵ «sv δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 465 

[ἀλλ᾽ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεϑ᾽, εἰ σὺ κελεύεις" — 

βουλὴν δ᾽ ᾿Ζ4ργείοις ὑποϑησόμεϑ', ἥτις ὀνήσει; 

ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο vsoto.]* | 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα 410 

ὄψεαι, al x. ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια "Hon, 

ὀλλύντ᾽ "doysiawv πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων" 

οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ, 

πρὶν ὄρϑαι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλείωνα. 

[ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἂν οἱ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται; 473 

στείνει ἐν αἰνοτάτῳῷῳ, περὶ Πατρόκλοιο ϑανοντος. 1 

ὡς γὰρ ϑέσφατόν ἐστι" σέϑεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, 
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χρομένης, οὐδ᾽ εἰ κε τὰ νείατα πείραϑ᾽ ἵκηαι 

γαίης καὶ πόντοιο, ἵν Ἰαπετὸς vs Κρόνος τὲ 

ἥμενοι οὔτ' αὐγῇς Ὑπερίονος Ἠελίοιο 480 

i τέρποντ' οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαϑὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς. 

οὐδ᾽ ἣν ἔνϑ᾽ ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὐ σεῦ ἔγωγε 

HAN ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο." 

Ὡς pero, τὸν δ᾽ «οὔτι προσέφη λευκώλενος Ἥρη. 

UM δ᾽ ἔπεσ᾽ Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 485 

 ÉAxov νύχτα δ την ἐπὶ ξεύδωρον ἄρουραν. 

Τρωσὶν μέν 9" ἀέκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ ᾿΄4χαιοῖς 

 ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυϑε νὺξ ἐρεβεννή. 

— Τρώων «vr ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιμος Ἕκτωρ, 

"σφι νεῶν ἀγαγὼν ποταμῷ ἔπι δινήεντι., 490 

ἐν καϑαρῷ, ὅϑι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος. 

ἐξ ἵππων δ᾽ ἀποβάντες ἐπὶ χϑόνα aeg ἄκουον, 

τόν ῥ᾽ Ἕκτωρ ἀγόρευε διίφιλος᾽ ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 

ἔγχος ἐχ ἕνδεκάπηχυ᾽ πάφουιϑε δὲ λάμπετο δουρὸς 

αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος ϑέε πόρκης,; 498 

τῷ 0y ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα. 

»Κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ “άρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι, 

νῦν ἐφάμην νῆάς v ὀλέσας καὶ πάντας ᾿“χαιοὺς 

ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν᾽ 

ἀλλὰ πρὶν Ἀνέφαρ ἦλθε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα 500 

* ̓άργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 
m ἤτοι νῦν μὲν πειϑώμεϑα νυκτὶ μελαίνῃ 
δόρπα v ἐφοπλισόμεσϑα᾽ ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους 

᾿λυσαϑ᾽ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ᾽ ἐδωδήν" 
ἐκ πόλιος δ᾽ ἄξεσϑε βόας καὶ ἴφια μῆλα 505 
"xwozeA(uog, oivov δὲ μελίφρονα οἰνίξεσϑε, 

: σῖτόν v ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσϑε, 
ὥς x&v παννύχιοι μέσφ᾽ ἠοῦς ἠριγενείης 

ἣ καίωμεν πυρὰ πολλὰ, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ, 
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μή πὼς καὶ διὰ νύκτα καρηκομόωντες ᾿Αχαιοὶ 610 

| φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ᾿’ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. E 

p μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι, 
ἀλλ᾿ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοϑι πέσσῃ, Ἢ 

βλήμενος ἡ ἰῷ ἡ ἔγχεϊ ὀξυόεντι E. 

νηὸς ἐπυϑρώσκων, ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος — 515] 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν "pia. 
κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ διίφιλοι ἀγγελλόντων 
παῖδας πρωϑήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας 

λέξασϑαι περὶ ἄστυ ϑεοδμήτων. ἐπὶ πύργων" | 

ϑηλύτεραι δὲ yvvalusg ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη 520 ἡ 

πῦρ μέγα xaróvtov: φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω, Ὁ 

μὴ λόχος εἰσέλϑῃσι πόλιν λαῶν ἀπεόντων. 

δ᾽ ἔστω, Todes μεγαλήτορες, ὡς ἀγορεύω" 

μῦϑος δ᾽, ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς. εἰρημένος ἔστω 

τὸν δ᾽ 3 Τρώεσσι μεϑ' ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. 625 

εὔχομαι ἐλπόμενος zl v ἄλλοισίν τὲ ϑεοῖσιν | 

ἐξελάαν évüévós κύνας κηρεσσιφορήτους. P 

[οὺς κῆρες φορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν. 1 

ἀλλ᾽ ἤτοι ἐπὶ νυκτὶ φυλάξομεν ἡμέας αὐτοὺς, 3 

πρῶϊ δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 580 3 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν "Agua. ! 

εἴσομαι εἶ κέ U ὁ Τυδείδης κρατερὸξ “ιομήδης 

πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται. ἤ xsv ἐγὼ τὸν 

χαλκῷ δῃώσας ἔναρα βοοτόεντα φέρωμαι. 

᾿ αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ᾽ ἐμὸν ἔγχος 685. 

μείνῃ ἐπερχόμενον᾽ ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν, oto, 

κείσεται οὐτηϑεὶς, πολέες δ᾽ du αὐτὸν Stat γι, 

ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον. εἶ γὰρ ἐγὼν ὡς 

sinv ἀϑάνατος καὶ ἀγήρως ἥματα πάντα, 

: τιοίμην δ᾽ ὡς τίετ᾽ "van καὶ ᾿“πόλλων, 540 - 

ὡς vOv ἡμέρη 10. «κακὸν φέρει Aoysloisuv. 4 
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— ὡς "Extoo ἀγόφευ,, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν. 
€ οἱ δ᾽ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ξυγοῦ ἰδρώοντας, 
δῆσαν δ᾽ ἱμάντεσσι παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος" 
ἐκ πόλιος δ᾽ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα 545 
a καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνέζοντο 
Eso v ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο. 
[έρδον δ᾽ ἀϑανατοισι τεληέσσας ἑκατόμβας 
E xvíoqv δ᾽ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω 
dide τῆς δ᾽ οὔτι ϑεοὶ μάκαρες δατέοντο, 55^ 
οὐδ᾽ iQeAov: μάλα γάρ σφιν ἀπήχϑετο Ἴλιος ἱρὴ 
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο. 
Οἱ δὲ μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας 
AM παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην 555 
φαίνετ ἀριπρεπέα, ὅτε τ᾽ ἔπλετο νήνεμος αἰϑήρ᾽ 

[ἔκ T égavev πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι 
και νάπαι" οὐρανόϑεν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπερράγη ἄσπετος ai- 

ϑὴ0.] 
πάντα δὲ v εἴδεται ἄστρα. γέγηϑε δέ τε φρένα ποι- 
: μήν᾽ 
τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ πανϑοιο ῥοάων ὅ60 
“Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο Ἰλιόϑι πρό. 
χίλι’ ἄρ᾽ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ 
“εἴατο πεντήκοντα σέλα πυρὸς αὐϑομένοιο. 
ἵπποι δὲ aer. λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας, 
ἕσταοτες παρ᾽ ὄχεσφιν, ἐΐϑρονον 'Hà μίμνον. 669 

Log 
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Πρεσβεία πρὸς ᾿Δχιλλέα. Διταί.. 

"Qs ot μὲν Τρῶες φυλακὰς Eyov: αὐτὰρ ᾿Δχαιοὺς - 

ϑεσπεσίη ἔχε puto, φόβου κρυσεντος ἑταίρη, E 

πένϑεϊ δ᾽ ἀτλήτῳ βεβολήατο πάντες ἀριστοι. | Ὁ 

ὡς δ᾽ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχϑυόεντα, 

Βορρῆς καὶ Ζέφυρος, τώτε Θρήκηϑεν ἄητον, 5 

ἐλϑόντ᾽ ἐξαπίνης ἄμυδις δὲ τὲ κῦμα κελαινὸν | 

κορϑύεται, πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευαν᾽ 

ὡς ἐδαΐξετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ᾿“χαιῶν. 

᾿“τρείδης δ᾽ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος 7109 

φοίτα κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κελεύων — 10 

κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον, ἢ 

μηδὲ βοᾶν" αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοιδι πονεῖτο. 

ἷξον δ᾽ εἰν ἀγορῇ τετιηότες" ὧν δ᾽ ᾿ἀγαμέμνων 

ἵστατο δακρυχέων ὥστε κρήνη μελάνυδρος, 1 

ἥτε κατ᾿ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει vóog' 18 

ὡς ὁ βαρὺ στενάχων ἔπε ᾿Δργείοισι μετηύδα Ἵ 

οἶρ, φίλοι, ᾿Δργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

Ζεύς μὲ μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ 

σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν . 

Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι; 20. 

νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί μὲ κελεύει 

δυσκλέα "άργος ἰκέσϑαι, ἐπεὶ πολὺν ὥλεσα λαόν. 

οὔτ zov Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φέλον εἶναι, 

ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα E 

ἠδ᾽ ἔτι και λύσει" τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 925. 

ἀλλ ἄγεϑ᾽, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πευϑώμεϑα πάντες — 

» E. " 
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φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 
^ov γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. is 
Ὧς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 

δὴν δ᾽ ἄνεω ἦσαν τετιηότες υἷες ᾿Ζχαιῶν᾽ 80 
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς ΖΙιομήδης 
᾿ς »», Ἀτρείδη, σοὶ πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι, 
ἢ ϑέμις ἐστὶν, ἄναξ, ἀγορῇ" σὺ δὲ μή τι χολωϑῆς. 
ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν ΖΙαναοῖσιν, 
“φὰς ἔμεν ἀἁπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα" ταῦτα δὲ πάντα 
ἴσασ᾽ ᾿“ργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 86 
σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω᾽ 
σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσϑαι περὶ πάντων, 
ἀλκὴν δ᾽ οὔτοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. 
δαιμόνί, οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας ᾿4χαιῶν 40 θαινμονι. 
ἀπτολέμους v ἔμεναν καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις: 
εἰ δὲ σοὶ αὐτῷ ϑυμὸς ἐπέσσυται ὥστε νέεσϑαι, 
ἔρχεο. πάρ τοι ὁδὸς, νῆες δέ τοι ἄγχι ϑαλάσσης 
ἱέστὰσ᾽, αἴ τοι ἕποντο Μυκήνηϑεν μάλα πολλαί. 
ἀλλ᾽ ἄλλοι μενέουσι καρηκομόωντες ᾿ἡχαιοὶ, 4b 

εἰσόκε περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ. 
φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 
νῶϊ δ᾽, ἐγὼ Σϑένελός τε, μαχησόμεϑ᾽, εἰσόκε τέκμωρ 
Ἰλίου εὕρωμεν" σὺν γὰρ ϑεῷ εἰλήλουϑιμεν."- 
"c ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες ᾿ἀχαιῶν, 

μῦϑον ἀγασσάμενοι Ζιομήδεος ἱπποδάμοιο. 5] 
τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετερώνεεν ἱππότα Νέστωρ 

γ»»Τυδείδη, πέρι μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι. 
χαὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος" 

οὔτις τοι τὸν μῦϑον ὀνόσσεται, ὅσσοι ᾿4χαιοὶ, 55. 
οὐδὲ πάλιν ἐρέει" ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύϑων. 
j μὴν καὶ νέος ἐσσὶ, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης 
ὁπλότατος γενεῆφιν᾽ ἀτὰρ πεπνυμένα Boteug 

Homeri Ilias. 11 
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['4oys(ov βασιλῆαβ. ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες. E 

ἀλλ᾿ ἄγ᾽ ἐγὼν, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 80. 

ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι" οὐδέ κέ τίς μοι Ἂν 

μῦϑον ἀτιμήσει, οὐδὲ κρείων ᾿Ζγαμέμνων. 

ἀφρήτωρ ἀϑέμιστος ἀνέστιός ἔστιν ἐκεῖνος 

ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος. 

ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν πειϑώμεϑα νυκτὶ μελαίνῃ 

δόρπα v ἐφοπλισόμεσϑα᾽ φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι 

λεξάσϑων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός. 

κούροισιν μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι" αὐτὰρ ἔπειτα, 

᾿“τρείδη, σὺ μὲν ἄρχε" σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι. 

δαίνυ δαῖτα γέρουσιν" ἔοικέ τοι; οὗτοι ἀεικές. 10. 

πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες ᾿4χαιῶν 8 

ἠμάτιαι Θρήκηϑεν ἐπὶ εὐρέα πόντον ἄγουσιν" 

πᾶσά τοί ἐσϑ’ ὑποδεξίη; πολέεσσι δ᾽ ἀνάσσεις. | 

πολλῶν δ᾽ ἀγοομένων τῷ πείσεαι Og xev ἀρίστην ΘῈ 

βουλὴν βουλεύσῃ" μάλα δὲ χοεὼ πάντας ᾿Δἀχαιοὺς T5. 

ἐσϑλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύϑι νηῶν 3 

καίουσιν πυρὰ πολλά: τίς ἂν τάδε γηϑήσειεν; 

νὺξ δ᾽ ἥδ᾽ ἠὲ διαρραίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει." | 

Ὃς ἔφαϑ᾽, οἵ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον, ἠδ᾽ ἐπί, 

ὅοντο. | 3 

ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο 50. 

ἀμφί ve Νεστορίδην Θρασυμήδεα, ποιμένα λαῶν, : 

ἠδ᾽ ἀμφ᾽ ᾿ἀσκάλαφον καὶ Ἰάλμενον, υἷας Ἄρηος, 

ἀμφί τε Μηριόνην ᾿ἀφαρῆά τε Ζηϊπυρὸν τε, 

ἠδ᾽ ἀμφὶ Κρείοντος υἱὸν, “υκομήδεα δῖον. Ε. 

ἔπτ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ 86. 

᾿ κοῦροι ἅμα στεῖχον, δολίχ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες ——— 

κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷξον ἰόντες" Ε΄ 

ἔνϑα δὲ πῦρ κήαντο, τίϑεντο δὲ δόρπα ἕκαστος. 

᾽Ατρείδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν ᾿Δχαιῶν 
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ἐς κλισίην, παρὰ δὲ σφι τίϑει μενοξικέα δαῖτα. 90 
οἱ δ᾽ ἐπὶ ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. 
τοῖς ὁ γέρων παάμπρῶτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν, 
Νέστωρ, οὐ καὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 
ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 95 

᾿ς  ἰδτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Aydcusuvov, 
“ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν 
λαῶν ἐσσὶ ἄναξ, καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξεν i: 
σκῆπτρόν T ἠδὲ ϑέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύῃσϑα. 
τῷ σε χρὴ πέρι μὲν φάσϑαι ἔπος ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι, 100 
χρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ᾽ ἄν τινα “ϑυμὸς ἀνώγῃ 
εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν" σέο δ᾽ ξξεται ὅττι κεν ἄρχῃ. 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
οὐ yag τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει, 
οἷον ἐγὼ νοέω, ἠμὲν πάλαι ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν, 105 
ἐξέτι τοῦ ὅτε, διογενὲς, Βρισηΐδα κούρην 

᾿χωομένου ᾿Αχιλῆος ἔβης κλισίηϑεν ἀπούρας 
οὔτι καϑ' ἡμέτερόν ys voov. μάλα γάρ τοι ἔγωγε 

 X0ÀÀ ἀπεμυϑεόμην᾽ σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι ϑυμῷ 
εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀϑάνατοί πὲρ ἔτισαν, 110 
᾿ἠτίμησας᾽ ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
 φραζώμεσϑ᾽ ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπέϑωμεν 
δώροισίν τ᾽ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν."" 

᾿ Τὸν δ᾽ αὔτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ayou£uvov 
ὦ γέρον, οὔτι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας. 115 
ἀασάμην, οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν 
λαῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὄντε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ" 
ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν ᾿Αχαιῶν. 
ἀλλ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιϑήσας, 

ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ᾽ ἀπερείσι ἄποινα. 180 
ὑμῖν δ᾽ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνομήνω, 

11* 

ax. UAE TTA ( 



164 IA1A440Z 1 i 7 

ἕπτ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 

αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους 

πηγοὺς ἀϑλοφόρους, ol ἀέϑλια ποσσὶν ἄροντο. 

οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο, τ 125 

οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριυτίμοιο χρυσοῖο, 

ὅσσα μοι ἠνείκαντο ἀέϑλια μώνυχες ἵπποι. 

δώσω δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας, ἀμύμονα ἔργα (vías, 
’ 

Δεσβίδας, ἃς, ὅτε “έσβον ἐὐὔκτιμενην ἕλεν αὐτὸς, 

ἐξελόμην, αἵ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 180. 

M , e , M ? » M τς δῷ: , 

τὰς μέν οἱ 0060, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν vov ἀπησυρῶν; 

κούρη Βρισῆος᾽ ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι 

μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, “ 
QA , 3 

, ? - 2 e ^ 

ἢ ϑέμις ἀνϑρῶπῶν πέλει, ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν. 

ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται" εἰ δέ κεν αὖτε 

ἄστυ μέγα Πριάμοιο ϑεοὶ δωώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 186 

νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσϑω 

εἰσελθὼν, ὅτε κεν δατεώμεϑα ληΐϊδ᾽ ᾿4χαιοὶ, 

Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἐλέσϑω; 

αἵ xs uev ᾿Δργείην Ἑλένην κάλλισται ξωσιν. 140 

εἰ δέ κεν "Apoyos ἱκοίμεϑ' ᾿Αἀχαιϊκὸν οὖϑαρ ἀρούρης; 

γαμβρός κέν μοι ἔοι" τίδσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ; 

ὅς μοι τηλύγετος τρέφεταν ϑαλίῃ ἔνι πολλῇ. 

τρεῖς δέ μοί εἰσι ϑύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ; 

Χρυσόϑεμις καὶ “αοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα" 145 

τάων ἥν x. ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσϑω 

πρὸς oixov Πηλῆος᾽ ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ μείλια δώσω 

πολλὰ μάλ᾽, ὅσο᾽ οὔπω τις éij ἐπέδωκε ϑυγατθί. 

ἑπτὰ δέ οἵ δώσω εὐναιόμενα πτολίεϑρα, 

Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν, 150 

Φηράς τε ξαϑέας ἠδ᾽ ΄ἄνϑειαν βαϑύλειμον; ͵ 

καλήν v. 4ἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 

πᾶσαι. δ᾽ ἐγγὺς ἁλὸς, νέαται Πύλου ἠμαϑόεντος: 
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dv δ᾽ ἄνδρες ναΐουσι πολύφρηνες πολυβοῦται, 

οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι ϑεὸν ὡς τιμήσουσιν 155 

χαί of ὑπὸ ewicpm λιπαρὰς τελέουσι ϑέμιστας 

ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλλήξαντι χόλοιο. 

δμηϑήτω -- Alüue τοι ἀμείλιχος ἠδ᾽ ἀδάμαστος" 

τοὔνεκα καί τὲ βροτοῖσι ϑεῶν ἔχϑιστος ἁπάντων. — 

- xat μοι ὑποστήτω, ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι 160 

ἠδ᾽ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος δὔχομαι εἶναι." 

᾿ς Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἵππότα Νέστωρ 

: » drpe(à κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν "Aydpepvov, 

δῶρα μὲν οὐκέτ ὀνοστὰ διδοῖς “Ἀχιλῆϊ ἄνακτι" 

ἀλλ᾽ ἄγετε, κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ X& τάχιστα 168 

ἐλϑωσ᾽ ἐς κλισίην Πηληϊάδεω ᾿Δχιλὴος. 

εἰ δ᾽ ἄγε, τοὺς ἂν ἐγὼν ἐπιόψομαι. οἱ δὲ πιϑέσϑων. 

| Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα διίφιλος ἡγησάσϑω;: 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴας τὲ μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύᾳ᾽ 

κηρύκων δ᾽ Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἀμ ἐπέσϑων. 

φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσϑε, 171 

ὄφρα Zi, Κρονίδῃ ἀρησόμεϑ', αἵ κ' ἐλεήσῃ." 

Ἃς φάτο, τοῖσι, δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦϑον ἔειπεν. 

αὐτίκα κήρυκες. μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἐχευαν, 

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 178 

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν v ἔπιόν 9 ὅσον ἤϑελε ϑυμὸς, 

ὡρμῶντ᾽ ἐκ κλισίης Ayouéuvovog “Ατρείδαο. 

τοῖσι δὲ πόλλ᾽ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 

δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Ὀδυσσῆι δὲ μάλιστα, 180 
πειρᾶν ὡς πεπίϑοιεν ἀμύμονα Πηλείωνα. 

To δὲ βάτην παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης, 
πολλὰ μάλ᾽ εὐχομενὼ γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ 

ῥηϊδίως πεπιϑεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο. 
Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας κέσϑην, 185 
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τὸν δ᾽ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι TE 

καλῇ δαιδαλεῇ, ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ξυγὸν εν" B 

τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων, πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας" : E ! 

τῇ ὅγε ϑυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν. 
IlcvooxAog δέ οἱ οἷος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ» 100 t 

δέγμενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων. τ 
τὼ ὃὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτ᾽ δὲ δῖος Ὀδυσσευς, : 
στὰν δὲ πρόσϑ᾽ αὐτοῖο" ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν AT 

λεὺς Σ 

αὐτῇ σὺν φόρμιγγι, λιπὼν ἕδος ἔνϑα ϑάασσεν. 3 
ὡς δ᾽ αὔτως Πατρολλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 1905 . 

τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Ἂχιλλεύς 1 

»οΧαίρετον" ἡ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον" ἢ τι μάλα — 

χρεὼ, 
ot uot σκυξομένῷ περ Amid giAvatot éGtov.* 
Ὡς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος “Ἱχιλλεύς. ᾿ 

εἷσεν δ᾽ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τὲ πορφυρέοισιν" 500 

αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

»Μείξονα δὴ κρητῆρα, Μενοιτίου ví&, καϑίστα" 

ξωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑκάστῳ᾿ 

οἱ γὰρ gpiàreitor ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάϑοῳ." 

ὃς φάτο; Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑεϑ' ἑταίρῳ. 

αὐτὰρ ὅγε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ. 206 

ἐν δ᾽ ἄρα νῶτον ἔϑηκ ὄϊος καὶ πίονος αἰγὸς, 5 

ἐν δὲ συὸς σιάλοιο Ódyw τεϑαλυῖαν ἀλοιφῇ. ; 

τῷ δ᾽ ἔχεν Αὐτομέδων, τώμνεν δ᾽ ἄρα δῖος ᾿Δχιλλεύς. — 

καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἐπειρδν, À 

πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα; ἰσόϑεος φώς. 311 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνϑη, 

ἀνθφακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερϑε τάνυσσεν. 

πάσσε δ᾽ ἁλὸς ϑείοιο, κρατευτάων ἐπαείρας. 3 

κὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὥπτησε xal εἰν ἐλεοῖσυν ἔχευεν. 921 -— 
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Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ 

καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν ᾿Δχιλλεύς. 

αὐτὸς δ᾽ ἀντίον ἷξεν Ὀδυσσῆος ϑείοιο 

τοίχου τοῦ ἑτέροιο, ϑεοῖσι δὲ ϑῦσαι ἀνώγει 419 

“Πάτροκλον, ὃν ἑταῖρον" ὃ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε ϑυηλᾶς 

οἵ δ᾽ ἐπ᾿ ὀνείαϑ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

νεῦσ᾽ Αἴας Φοίνικι. νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς, 

πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ ᾽Δχιλῆα 

τς ,»Χαϊρ,, ᾿Δχιλεῦ" δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς, 226 

ἠμὲν ἐνὶ κλισίῃ ᾿4γαμέμνονος ᾿“τρείδαο 

ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν" πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ 

δαίνυσϑ᾽- ἀλλ᾽ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν, 

ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα, διοτρεφὲς, εἰσορόωντες 

δείδιμεν- ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσϑαι 236 

νῆας ἐϊσσέλμους, εἰ μὴ σύγε δύσεαι ἀλκήν. 

ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὐλυν ἔϑεντο 

Τρῶες ὑπέρϑυμοι τηλεκλειτοί v ἐπίκουροι, 

κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατὸν, οὐδ᾽ ἔτι φασὶν 

σχήσεσϑ', ἀλλ᾿ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι. — 235 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων 

ἀστράπτει" Ἕκτωρ δὲ μέγα σϑένεϊ βλεμεαίνων 

μαίνεται ἐκπάγλως, πίσυνος Ζιὶ, οὐδέ τι τίει 

ἀνέρας οὐδὲ ϑεούς" κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν. 

ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν" 240 

στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα 

αὐτάς v ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρὸς, αὐτὰρ ᾿“χαιοὺς 

δῃώσειν παρὰ τῇσιν, ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ. 

ταῦτ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς 

 ἐχτελέσωσι ϑεοὶ, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴῃ 245 

᾿φϑίσϑαι ἐνὶ Τροίῃ, ἑκὰς Aoysoc ἱπποβότοιο. 

ἀλλ ἄνα, εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ayoudv 
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τειρομένους ἐφύεσϑαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 
κχὐτῷ Gol μετόπισϑ' ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος 
δεχϑέντος κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εὑρεῖν ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
φράξευ ὅπως ΖΙαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ. 261. 
ὦ πέπον, ἦ μὲν σοίγε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς 
ἤματι τῷ ὅτε G ἐκ Φϑίης ᾿Ζγαμέμνονι πέμπεν 

ἐτέκνον ἐμὸν, κάρτος μὲν ᾿“ϑηναίη τε καὶ Ἥρη 
δωώσουσ᾽, ei x ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα ϑυμὸν 258. 

- m 

vilis "s * 
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ἴσχειν ἐν στήϑεσσι" φιλοφροσύνη yao ἀμείνων᾽ 3 

ληγέμεναι δ᾽ ἐφιδὸς κακομηχάνου, τονε σὲ μᾶλλον 4 

τέωσ᾽ “4ργείων ἡμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες." 3 

(0G ἐπέτελλ ὁ γέρων, σὺ δὲ λήϑεαι. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ viv. 

παύε, ἔα δὲ χόλον ϑυμαλγέα" ἀρὰ δ᾽ ᾿᾽Ζγαμέμνων E 
. ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλλήξαντι. χόλοιο. 

εἰ δὲ, σὺ μέν uev ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι -—-« 

ὅσσα τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ᾽ Ayouéuvov,  — 

Exv ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 

αἰϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους 268. 

πηγοὺς ἀϑλοφόρους, οἵ ἀέϑλια ποσσὶν ἄροντο. 

οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο, 

οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτέμοιο χρυσοῖο, E 

006 Ayepépvovog ἵπποι ἀέϑλια ποσσὺν ἄροντο. - 

δώσει δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας, ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας, 210. 

“Δεσβίδας, ἃς, ὅτε “έσβον ἐῦκτιμένην ἕλες αὐτὸς, — 

ἐξέλεϑ', αἵ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 

τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν τότ᾽ ἀπηύρα 

| κούρη Βρισῆος᾽ ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται 

μήποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 275. 

ἢ ϑέμις ἐστὶν, ἄναξ, Lid ἀνδρῶν ἥτε γυναικῶν. ; 

ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται" εἰ δὲ κεν UTE 
ἄστυ μέγα Πριάμοιο ϑεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, : 
νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασϑαι : 

" NET V 
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siGsA9 Ov, ὅτε κεν δατεώμεϑα Ania" ̓ Αχαιοὶ; 280 
Τρωϊάδας δὲ γυναῖκως ἐείκοσιν αὐτὸς ἐλέσϑαι, 
αἵ κε uev ᾿Ζργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν. 

εἰ δέ κεν “4ργος ἱκοίμεϑ' “ἡΙχαιϊκὸν, οὖϑαρ ἀρούρης, 
γαμβρός κέν οἵ ἔοις" τίσει δέ σε (cov Ὀρέστῃ, 

ὃς οἵ τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἔνι πολλῇ. 285 
τρεῖς δέ οἵ εἰσι ϑύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ, 
Χρυσόϑεμις καὶ “αοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα" 
τάων ἥν x ἐθέλῃσϑα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσϑαι 
πρὸς οἶκον Πηλῆος" ὁ δ᾽ «vv ἐπὶ μείλια δώσει 
πολλὰ μάλ, ὅσσ᾽ οὔπω τις éfj ἐπέδωκε ϑυγατρί. 290 
ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὐναιόμενα zxroA(cQ oa, 
Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἰρὴν ποιήεσσαν" 
Φηράς τε ξαϑέας ἠδ᾽ 'άνϑειαν βαϑύλειμον; 
καλήν v Αϊἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 
πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλὸς, νέαται Πύλου ἡμαϑόεντος" 295 
ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοῦται. 
οἵ κέ σε δωτίνῃσι ϑεὸν ὡς τιμήσουσιν 
καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι ϑέμιστας. 
ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλλήξαντι χόλοιο. 
& δέ τοι Ἵτρείδης μὲν ἀπήχϑετο κηρόϑι μᾶλλον, 800 
αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ᾽ ἄλλους περ Παναχαιοὺς 
τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατὸν, οἵ σε ϑεὸν ὡς 
TÍGOUG : ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο. 
νῦν γάρ κα εὐρώς ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν 

ἔλϑοι 

λύσσαν ἔχων ὀλοὴν, ἐπεὶ οὔτυινά φησιν ὁμοῖον 808 
oi ἔμεναι Ζιαναῶν, oUg ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿άχιλ- 
λεύς 

»»διογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦϑον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 
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110 ἸΑΔΑΟΣ —— 

ἧπερ δὴ φρονέω vs xol ὡς τετελεσμένον ἔσται; 
ὡς μή μοι τρύξητε παρήμενοι ἄλλοϑεν ἄλλος. 
ἐχϑρὸς yug μοι κεῖνος ὁμῶς ̓ Δἴδαο πύλῃσιν 
0g X ἕτερον μὲν κεύϑῃ ἑνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ εἴπῃ. 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα" 
οὔτ᾽ ἔμεγ᾽ ᾿“τρείδην "yeuéuvova. πεισέμεν οἴω. 81: 
οὔτ᾽ ἄλλους “Ἰαναοὺς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν. 

μαάρνασϑαι δηΐοισιν ἐπ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰξί. 
ids μοῖρα μένοντι; καὶ εἰ μάλα "ug πολεμίζοι᾽" 

ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσϑλός" 
κάτϑαν ὁμῶς ὃ τ ἀεργὸς ἀνὴρ ὃ τὲ πολλὰ ἐοργῶς 
οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ, 
αἰὲν ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. 
ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσιν 
μάστακ᾽, ἐπεί χξ λάβῃσι, κακῶς δ᾽ ἄρα 0L πέλει αὐτὶ 
ὡς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΐπνους νύκτας ἴαυον, 31 | 
ἥματα δ᾽ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων, P 
ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράῶων. 
δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ᾽ ἀνθρώπων, 
πεξὸς δ᾽ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον" 
τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ 
ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων “γαμέμνονι δόσκον 
᾿Δτρείδῃ" ὁ δ᾽ ὄπισϑε μένων παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν 
δεξώμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ᾽ ἔχεσκεν. 
ἄλλα δ᾽ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσιν' E 
τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῦται, ἐμεῦ δ᾽ ἀπὸ μούνου Ago 
εἵλετ᾽, ἔχει δ᾽ ἄλοχον 9vuagéa: τῇ παριαύων ὃ 
τερπέσϑω. τί δὲ δεῖ πολεμιξέμεναν Τρώεσσιν 
4ργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας 
᾿“τρείδης:; ἢ οὐχ Ελένης ἕνεκ ἠύκόμοιο; 
ἡ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων 3 
Ατρεῖδαι; ἐπεὶ ὅστις ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἐχέρρων, 
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ν « αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν 

Li ϑυμοῦ qiAsov, δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. 

γῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί uw ἀπάτησεν, 

uj μευ πειράτω εὖ εἰδότος" οὐδέ μὲ πείσει. 345 

ἰλλ,, Ὀδυσεῦ, σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσιν 

ρραξέσϑω νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ. 

Ϊ Ϊ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο, 

«αἱ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ᾿ αὐτῷ 

εὐρεῖαν, μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν:  — 350 

ἦλλ οὐδ᾽ ὡς δύναται σϑένος "Exrogog ἀνδροφόνοιο 

χειν. ὄφρα δ᾽ ἐγὼ μετ᾽ ““χαιοῖσιν πολέμιξον, 

yvx ἐϑέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ, 

ἐλλ ὕσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ, φηγὸν ἵκανεν" 

ἴνϑα zov οἷον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν δομήν 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιξέμεν Ἕκτορι δίῳ, 356 

τὔριον ἱρὰ Ζιὶ ῥέξας καὶ πᾶσι ϑεοῖσιν, 

νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλαδε προεφύσσω, 

ὕψεαι; ἣν ἐθέλῃσθα καὶ αἴ uév τοι τὰ μεμήλῃ; 

ie μάλ᾽ Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἰχϑυόεντα πλεούσας 860 

νῆας ἐμὰς, ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαώτας" 

εἰ δέ κεν εὐπλοίην 00 κλυτὸς ἐννοσίγαιος, 

ἥματί κε τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 

ἔστι δέ μοι μάλα πολλὰ, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔρρων᾽ 

ἴλλον δ᾽ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυϑρὺν 365 

ὃὲ γυναῖκας ἐὐξώνους πολιὸν τὲ σίδηρον 

ἔξομαι, ἅσσ᾽ ἔλαχόν ys: γέρας δέ μοι, ὅσπερ ἔδωκεν, 

wvrig ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων ᾿Ἵγαμέμνων 
4τρείδης. - τῷ πάντ᾽ ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω, 
ἀμφαδὸν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύξωνται ᾿“χαιοὶ, 870 
εἴ τινά που “ΖΙαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν, 

αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος᾽ - οὐδ᾽ ἂν ἔμοιγε 

nem, κύνεός περ ἐὼν, εἰς ὦπα ἰδέσθαι" 
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οὐδέ τί οἵ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον 
ἐκ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν: οὐδ᾽ ἂν ἔτ᾽ αὐτιᾳ 
ἐξαπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν" ἅλις δέ of. ἀλλὰ ἕκηλος 816 
ἐρρέτω᾽ ἐκ γὰρ εὖ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς. —. 
ἐχϑρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ. 
οὐδ᾽ si μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίί͵ . 
ὅσσα τέ οἵ νῦν ἐστὶ, καὶ εἴ ποϑὲν ἄλλα γένοιτο, ὅ80 
οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσσεται, οὐδ᾽ ὅσα Θήβαξ 
Αἰγυπτίας, ὅϑι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται, 3 
αἴϑ' ἑἕκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑκάστην — 
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν" 
οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαϑός τε κόνις ve, 8 
οὐδέ κεν ὡς ἔτι ϑυμὸν ἐμὸν πείσει᾽ Ayeuéuvov, - : 
πρίν γ᾽ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι ϑυμαλγέα λώβην. 
κούρην δ᾽ ov γαμέω ᾿Ζ4γαμέμνονος ᾿Ατρεέδαο, 
οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ ᾿Αἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι, 
ἔργα δ᾽ ᾿4ϑηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι" 
οὐδέ μιν ὡς γαμέω᾽" ὁ δ᾽ yov ἄλλον ἐλέσϑω, 
ὅστις OL τ᾽ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν. 
ἣν γὰρ δή μὲ σόωσι ϑεοὶ καὶ οἴκαδ᾽ ἵκωμαι, | 
Πηλεύς ϑήν μοι ἔπειτα γυναῖκα γαμέσσεται αὐτός. 
πολλαὶ “4χαιῖδες εἰσὶν &v' Ἑλλάδα τε Φϑίην τε; 
κοῦραι ἀριστήων, οἵτε πτολίεϑρα ῥύονται" 

τάων ἣν κ᾽ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ᾽ ἄκοιτιν. 

ἔνϑα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο ϑυμὸς ἀγήνωρ 
γήμαντι μνηστὴν ἄλοχον, εἰκυῖαν ἄκοιτιν, 3 
κτήμασι τέρπεσϑαι τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς" 
οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ᾽ ὅσα φασὶν 
Ἴλιον ἐκτῆσϑαι., εὐναιόμενον zroA(stgov, 
τὸ πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης, πρὶν ἐλϑεῦν υἷας ᾿4χαιῶν, 
οὐδ᾽ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει, 
Φοίβου ᾿ἀπόλλωνος, Πυϑοῖ ἔνε πετρηέσσῃ. 
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χηϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα, 
κι ἡτοὶ δὲ τρίποδές ve καὶ ἵππων ξανϑὰ λάρηνα" 
ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλϑεῖν οὔτε λεϊστὴ 
οὔϑ᾽ ἑλετὴ, ἐπεὶ ἄρ κἂν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων. 
μήτηρ γάρ τέ μέ φησι. Sex, Θέτις ἀργυρόπεζα, 410 

διχϑαδίας κῆρας φερέμεν ϑανάτοιο τέλοσδε. 
εἰ μέν κ᾽ αὖϑι μένων Τρώων πόλιν GU UO UL, 

ὕλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφϑιτον ἔσται’ 
εὖ δέ κεν οἴκαδ᾽ ὕκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
ὄλετό μοι κλέος ἐσθλὸν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν 415 
ἔσσεται, οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τέλος ϑανάτοιο κιχείη. 
καὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυϑησαίμην 

οἴκαδ᾽ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ 
ἴλίου αἰπεινῆς" μάλα γάρ ἔϑεν εὐρύοπα Ζεὺς 
ζεῖρα δὴν ὑπερέσχε, τεϑαρσήκασι δὲ λαοί. 430 
ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν ᾿Δχαιῶν 
ἀγγελίην ἀπόφασϑε -- τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων -- 
ὄφρ᾽ ἄλλην φράξωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω, 
n κέ σφιν νῆάς τε σόῳ καὶ λαὸν ᾿Αχαιῶν 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἥδε γ᾽ ἑτοίμη. 
ἣν νῦν ἐφράσσαντο, ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. 496 
Φοῖνιξ δ᾽ αὖϑι παρ᾽ ἄμμι μένων κατακοιμηϑήτω, 
ὄφρα μου ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται 
χύριον, ἣν ἐθέλῃσιν: ἀνάγκῃ δ᾽ οὔτι μιν ἄξω.“ 429 

| "oe ἔφαϑ᾽, oL δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 
μῦϑον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν. 
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ 
δάκρυ᾽ ἀναπρήσας. περὶ γὰρ δίξ νηυσὶν ᾿Ζχαιῶν᾽ 
| »,Ei μὲν δὴ νόστον γε μετὰ φρεσὶ, φαίδιμ᾽ ᾿Δχιλλεῦ, 
βάλλεαι, οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ ϑοῇσιν 435 
πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε, ϑυμῷ, 
πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, αὖϑι λιποίμην 
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οἷος: σοὶ δέ μ᾽ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς. 
ἤματι τῷ ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης ᾿Δγαμέμνονι πέμπεν 
νήπιον, οὕπω εἰδόϑ' ὁμοιΐου πολέμοιο 
οὐδ᾽ ἀγοφέων, ἵνα τ᾿ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέϑουσι 
τοὔνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα, 

ὐϑῶὼν τε ῥητὴρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων. | 
ὡς ἂν ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, οὐκ ἐθέλοιμι, 
λείπεσϑ'᾽ οὐδ᾽ εἴ κέν μοι ὑποσταίη ϑεὸς αὐτὸς, 4 
γῆρας ἀποξύσας, ϑήσειν νέον ἡβώοντα, e 
oiov ὅτε πρῶτον λίπον Ελλάδα καλλιγύναικα, 
φεύγων νείκεα πατρὸς ᾿Δμύντορος ὉὈρμενίδαο, 
ὅς μου παλλακίδος περιχώσατο καλλικόμοιο, 

τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ἀτιμάξεσκε δ᾽ ἄκοιτιν, 
μητέρ᾽ ἐμήν" ἡ δ᾽ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων 
παλλακίδι προμιγῆναι; ἵν᾽ ἐχϑήρειε γέροντα. 
γῇ πιϑόμην καὶ ἔρεξα" πατὴρ δ᾽ ἐμὸς αὐτίκ᾽ ὀισϑεὶ 
πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ᾽ ἐπεκέκλετ᾽ Ἐρινῦς, 

μήποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσϑαι φίλον υἱὸν, 

ἐξ ἐμέϑεν γεγαῶτα" ϑεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαρᾶς, 

Ζεύς τε καταχϑόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια. 
τὸν μὲν ἐγὼ βυύλευσα κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ 
ἀλλά τις ἀϑανάτων παῦσεν χόλον, 0g δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 
δήμου ϑῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων, 4 
ὡς μὴ πατροφόνος μετ᾽ “Ἵχαιοῖσιν καλεοίμην. 
ἔνϑ᾽ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ ϑυμὸβ 
πατρὸς χωομένοιο κατὰ μέγαρα στρωφᾶσϑα. 
ἡ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐύντες 
αὐτοῦ λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγάροισιν, 
πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 
ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες ϑαλέϑοντες ἀλοιφῇ 
εὑύμενοι τανύοντο διὰ φλυγὸς Ἡφαίστοιο, E 
πολλὺν δ᾽ ἐκ κεράμων μέϑυ mívero τοῖο y&govrog. 
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εὐνάνυχες δέ μοι ἀμφ᾽ αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον᾽ 410 
of μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ᾽ ἔσβη 
πῦρ, ἕτερον μὲν ὑπ᾽ αἰϑούσῃ εὐερκέος αὐλῆς, 

ἄλλο δ᾽ ἐνὶ προδόμῳ, πρόσϑεν θαλάμοιο ϑυράων. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυϑε νὺξ ἐρεβεννὴ, 
καὶ τότ ἐγὼ ϑαλάμοιο ϑύρας πυκινοῦς ἀραρυίας 478 
δήξας ἐξῆλθον, καὶ ὑπέρϑορον ἑρκίον αὐλῆς 
ῥεῖα, λαϑὼν φύλακας T ἄνδρας δμωάς τὲ γυναῖκας. 

ρεῦγον ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε δι᾽ Ελλάδος εὐρυχόροιο, 
Φϑίην δ᾽ ἐξικόμην ἐριβώλακα. μητέρα μήλων, 
lc Πηλῆα ἄναχϑ᾽᾽ ὁ δὲ uc πρόφρων ὑπέδεκτο, 484 
«αἰ μὲ φίλησ᾽ ὡσεί τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ 
τοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσιν, 
(αἱ μ᾽ ἀφνειὸν ἔϑηκε, πολὺν δέ μοι ὥπασε λαόν᾽ 
γαῖον δ᾽ ἐσχατιὴν Φϑίης, Ζ.ολόπεσσιν ἀνάσσων. ᾿ 
ta σε τοσοῦτον ἔϑηκα, ϑεοῖῦς ἐπιεέκελ᾽ AAA δῦ, á8b 
x ϑυμοῦ giA£ov, ἐπεὶ ovx ἐθέλεσκες ἅμ᾽ ἄλλῳ. 
Mv ἐς δαῖτ᾽ ἰέναι οὔτ᾽ ἐν μεγάροισι πάσασϑαι, 
vov γ᾽ ὅτε δή σ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καϑίσσας 
Iyov τ᾽ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχῶν. 
τολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήϑεσσι χιτῶνα 490 
γἕνου ἀποβλυξων ἐν vien ἀλεγεινῇ. 
ὃς, ἐπὶ σοὶ μάλα πόλλ᾽ ἔπαϑον καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα, 
ἃ φρονέων, 0 μον οὔτι ϑεοὶ γόνον ἐξετέλειον 

$ ἐμεῦ ἀλλὰ σὲ παῖδα, ϑεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

τοιεύμην, ἵνα μοί ποτ᾽ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃςς. 496 
(AA, ᾿Δχιλεῦ, δάμασον ϑυμὸν μέγαν οὐδὲ τί δὲ χρὴ 
"ηλεὲς ἦτορ ἔχειν" στρεπτοὶ δέ τε καὶ ϑεοὶ αὐτοὶ, 
ὥνπερ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τξ. 
"| μὲν τοὺς ϑυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσιν 
oufij ve χνίσῃ vs παρατρωπῶσ᾽ ἄνϑρωποι 500 
Ἰσσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ. 
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καὶ γάρ τε Διταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο, 

χωλαί τὲ ὀυσαι T6 παραβλῶπες v ὀφϑαλμὼ, 

αἴ ῥά τε καὶ μετόπισϑ᾽ EU ἀλέγουσι κιοῦσαι. 

ἡ δ᾽ "άτη σϑεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας ὃ 

ERIT ὑπεκπροϑέει; φϑάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾽ e» 7 

βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους" αἱ δ᾽ ἐξακέονται ὀπίσσω. 

ὃς μὲν τ᾽ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἄσσον ἰούσας. 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὥνησαν καί τ᾿ ἔκλυον εὐχομένοιο᾽ 

ὃς δέ κ᾽ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ, 

λίσσονται δ᾽ ἄρα ταίγε Ζία Κρονίωνα κιοῦσαι 

τῷ vqv ἅμ᾽ ἔπεσϑαι, ἵνα βλαφϑεὶς ἀποτίσῃ. 

"Enid “χιλεῦ, πόρε καὶ σὺ ΖΙιὸς κούρῃσιν ἔπεσϑαι. 

τιμὴν, ἥτ᾽ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει. νόον ἐσθλῶν. - 

εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι, τὰ δ᾽ ὄπισϑ᾽ ὀνομάξοι, 

“τρείδης; ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπιξαφελῶς χαλεπαίνοι, | 

οὐκ ἂν ἔγωγε 66 μῆνιν ἀπορφίψαντα κελοίμην 

"Agyeloww ἀμυνέμεναι; χατέουσί περ ἔμπης" 1 

νῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ, τὰ δ᾽ ὄπισϑ' € | 
ὑπέστη, | 

ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀφίστους 

κρινάμενος κατὰ λαὸν ᾿Δχαιϊκὸν; οἵτε σοὶ αὐτῷ 

φίλτατοι ““ργείων᾽ τῶν μὴ σύγε μῦϑον ἐλέγξῃς | 

μηδὲ πόδας" πρὶν δ᾽ οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσϑαι. | 

οὕτω καὶ τῶν πρόσϑεν ἐπευϑόμεϑα κλέα ἀνδρῶν. | 

ἡρώων, ὅτε x&v τιν ἐπιζάφελος χόλος i ἵκοι" | 

δωφητοί τε πέλοντο παράφρητοί v ἐπέεσσιν. p 

μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔτι νέον ys, E^ 

ὡς ἦν" ἐν δ᾽ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισιν. 

Κουρῆτές τ᾽ ἐμάχοντο καὶ «Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι 

ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριξον, 

Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς, | 

Κουρῆτες δὲ διαπραϑέειν μεμαῶτες ou. — 

ἑ . 
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En γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόϑρονος "ἄρτεμις ὦρσεν 

“χωσαμένη ὃ οἱ οὔτι ϑαλύσια γουνῷ ἀλωῆς - 

Οἰνεὺς o5 ἄλλοι δὲ ϑεοὶ δαίνυνϑ᾽ ἑκατόμβας, 55 

oi δ᾽ οὐκ ἔρφεξε Ζιὸς κούρῃ μεγάλοιο. 

1 Ad9er d οὐκ ἐνόησεν ἀάσατο δὲ μέγα ϑυμῷ 

ἡ δὲ χολωσαμένη, δῖον γένος; ἰοχέαιρα, 

ὦρσεν ἐπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα, 

ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἔρδεσκεν ἔϑων Οἰνῆοῦ ἀλωήν: δ40 

“πολλὰ δ᾽ ὅγε προϑέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ 

᾿αὐτῇσιν ῥίζησι καὶ αὐτοῖς ἄνϑεσι μήλων. 

τὸν δ᾽ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν ελέαγρος, 

πολλέων ἐκ πολίων ϑηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας 544 

καὶ κύνας" οὐ μὲν γάρ x ἐδάμη παύροισι βοοτοῖσιν" 

τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ᾽ ἀλεγεινῆς. ; 

ἡ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ ins πολὺν κέλαδον καὶ ἀῦτὴν, 

ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι, 
“Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαϑύμων. 

ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἀρηΐφιλος πολέμιξεν, 550 
τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδ᾽ ἐδύναντο 
β τείχεος ἔχτοσϑεν μίμνειν, πολέες meg ἐόντες" 

ἀλλ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅστε καὶ ἄλλων 
οἰδάνει ἐν στήϑεσσι νύον πύκα πὲρ φρονεόντων, 
ἧἦτοι ὁ μητρὶ φίλῃ ᾿4λϑαίῃ χωόμενος κῆρ 55€ 
κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ, καλῇ Κλεοπάτρῃ, 
κούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Βὐηνίνης 

Ἴδεώ 9, ὃς κάρτιστος ἐπιχϑονίων γένετ ἀνδρῶν 
τῶν τότε — καί δὰ ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον 
Φοίβου ᾿Ζπόλλωνος, καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης" 56€ 
τὴν δὲ τότ᾽ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
᾿Δλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ ἄρ᾽ αὐτῆς 
μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενϑέος οἶτον ἔχουσα 
κλαῖ᾽, ὅτε μυν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος ᾿“πόλλων - 

Homeri Ilias. 12 

| 
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τῇ ὅγε παρκατέλεκτο χόλον ϑυμαλγέα πέσσων, 565. 

ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἢ | ῥα ϑεοῖσιν i 
πόλλ᾽ ἀχέουσ' ἠρᾶτο Beier φόνοιο, 
πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία ln 

κικλήσκουσ' "Aiüqv καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν, Ἢ 

πρόχνυ καϑεζομένη, δεύοντο ὃὲ δάκρυσι κόλποι, 570. 

παιδὶ δόμεν ϑάνατον᾽" τῆς δ᾽ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς : 

ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν, ἀμείλιχον ἡτορ ἔχουσα" | 

τῶν δὲ τάχ᾽ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει 

πύργων βαλλομένων. τὸν δὲ λίσσοντο γέφοντες : 

Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ ϑεῶν ἱερῆας ἀρίστους, 876 
ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι, ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον᾽ 

ὁππόϑι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς, | 

ἔνϑα μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσϑαι d 

πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο, 5 

ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσϑαι. 580 - 

πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς, 

οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος ϑαλάμοιο, 

σείων κολλητὰς σανίδας. yovvoupevos viov: 3 

πολλὰ δὲ τόνγε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ 1 

ἐλλίσσονθ᾽ " ὁ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο" πολλὰ δ᾽ ἑταῖροι, 

οἵ οἵ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων. 586. 

ἀλλ οὐδ᾽ ὡς τοῦ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔπειϑον, 3 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ ϑάλαμος πύκα βάλλετο, vol δ᾽ ἐπὶ. 

πύργων 

βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηϑον μέγα ἄστυ. 3 

καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΐξωνος παράκοιτις 590. 

᾿ λίσσετ᾽ ὀδυρομένη, καί οἵ κατέλεξεν ἅπαντα ἣ 
κήδε, ὅσ᾽ ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ" Ἵ 

ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δὲ τε πῦρ ἀμαϑύνει,. | [ 

τέχνα δὲ τ᾿ ἄλλοι ἄγουσι βαϑυξώνους vs γυναῖκας. 

τοῦ δ᾽ ὠρίνετο ϑυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα, 595. 
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r βῆ δ᾽ ἑέναι, χροὶ δ᾽ ἔντε ἐδύσετο παμφανόωντα. 
ὡς 0 μὲν «ἰτωλοῖσυν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ 

εἴξας ᾧ pow τῷ δ᾽ οὐκέτι δῶρ᾽ ἐτέλεσσαν 
πολλά ( τὲ καὶ χαρίεντα, κακὸν δ᾽ ἤμυνε καὶ αὔτως. 

ἀλλὰ σὺ μή, TOL ταῦτα νόει φρεσὶ, μηδέ σε δαίμων 600 
P E τὐύνει, Aog ar LÀ κεν el, 

οὐ bdo" ὁμῶς τιμῆῇς ἔσεαι, πόλεμόν 750 ἀλαλκών.“ 605 
E Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿χιλ-- 

E λεύς 

s Φοίνιξ, ἅττα γεραιὲ, διοτρεφὲς, οὔτι με ταύτης 

χρεὼ τιμῆς" φρονέω δὲ τετιμῆσϑαι Διὸς αἴσῃ, 
ἢ w ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, εἰσόκ ἀὐτμὴ 
: 5, στήϑεσσι μενῃ καί prox λα γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 610 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν᾽ 
μή uo. σύγχει ϑυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων, 
᾿“τρείδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν" οὐδέ τί G6 χρὴ 
- φιλέειν, 1 ἵνα μή μοι ἀπέχϑηαι φιλέοντι. 

ἕ καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὃ ὃς X ἐμὲ κήδῃ. 61ὅ 
| σον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς. 
οὗτοι δ᾽ ἀγγελέουσι; σὺ δ᾽ αὐτόϑι λέξεο μίμνων 

εὐνῇ ἔνι μαλαπῇ᾽ ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 

φρασσόμεϑ' y κε νεώμεϑ' ἐφ᾽ ἡμέτερ᾽ , 1| κε μένωμεν." 

— Ἤ καὶ Πατρόκλῳ oy ἐπὶ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ 620 
Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα 
E κλισίης νόστοιο μεδοίατο. τοῖσι δ᾽ ἄρ᾽ Αἴας 

᾿ἀντίϑεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦϑον ἔειπεν 
24 »4fioysvég. “Δαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 

ἴομεν" οὐ γάρ μοι δοκέει μύϑοιο τελευτὴ 625 
cael y ὁδῷ κρανέεσθαι" ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα 
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χρὴ μῦϑον Ἄσρροῖσι, καὶ οὐκ ἀγαϑὸν περ ἐόντα, 

οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς 

ἄγριον ἐν στήϑεσσι ϑέτο μεγαλήτορα ϑυμὸν | 

σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων 630 

τῆς ἡ UV παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων, ; 

νηλής" καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος 

ποινὴν H ov παιδὸς ἐδέξατο τεϑυηώτος᾽ 

καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ, πόλλ ἀποτίσας, 

τοῦ δέ v ἐρητύεται κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 686 

ποινὴν θεπυιόαντ, σοὶ δ᾽ ἄλληκτόν τὲ κακὸν τὲ 

ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι ϑεοὶ ϑέσαν εἴνεκα κούρης 

οἴης. νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν &oy ἀρίστας. 

ἄλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τῇσι" σὺ δ᾽ ἵλαον ἔνϑεο ϑυμὸν, 

αἴδεσσαι δὲ μέλαϑρον᾽ ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰθνεν 640. 

πληϑύος ἐκ levat, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων 

κήδιστοί τ ἔμεναι καὶ φίλτατοι; ὅσσοι Aet. i 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς AyuA- 

λεύς 

» iav διογενὲς, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 

πάντα τί μοι κατὰ ϑυμὸν ἐείσαομυϑήσασϑαι" 645 

ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδέη χόλῳ, ὁππότ ἐκείνω. 

μνήσομαι, ὥς w ἀσύφηλον ἐν ᾿4ργείουισιν ἔρεξεν 

Ἀτρείδης, ὡσεί τινὶ ἀτίμητον μετανάστην. 
ἀλλ᾿ ὑμεῖς ἔρχεσϑε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασϑε" 
οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαν αἱματόεντος, 660. 
πρίν y υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, Exvogo δῖον, 
Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσϑαι 

᾿ χτείνοντ᾽ ᾿Αργείους, κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας. 
ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ ὲ 

“Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσϑαι ὀΐω." 655. 

Ἃς ἔφαϑ᾽, ob δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, 

σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν" ἦρχε δ᾽ Diosc 
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" δ᾿: δ᾽ ἑτάροισιν ἐδὲ δμωῇσι κέλευσεν 

5 Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι ταχιστα. 

pol δ E e peugeday λέχος ὡς ἐκέλευσεν. 660 

A dv! ὁ γέρων κατέλεκτο καὶ Hó δῖαν ἔμιμνεν. 

* αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς εὖδε μυχῷ κλισίης εὐπήκτου" 

τῷ δ᾽ ἄρα παρκατέλεκτο γυνὴ, τὴν “Δεσβόϑεν ἦγεν, 

πὸ Φόρβαντος ϑυγάτηρ, 4ιηομήδη καλλιπάρῃος. 665 

3 “Πάτροκλος δ᾽ moe ἐλέξατο- πὰρ δ᾽ ἄρα καὶ τῷ 

Ἶρις ἐύξωνος, τήν οἵ πόρε δῖος ᾿Αἁχιλλεὺς 

E. Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν, Evvijos πτολίεϑρον. 

E. Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν ᾿Ατρείδαο γένοντο, 

τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες Aye 670 

x dad ἄλλοϑεν deua ἀνασταδὸν, ἔκ τ ΡΟ ἢ 

,Elm ἄγε μ᾽, ὦ n Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος 

; ᾿Αχαιῶν; 

Y n o ἐθέλει νήεσσυν ἀλεξέμεναι δηΐον πῦρ, 
ἢ ἀπέειπε, χόλος δ᾽ ἔτ᾽ ἔχει μεγαλήτορα ϑυμὸν 3“ 616 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 

| »» Ἀτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Aydueuvov, 

j^ κεῖνος y οὐκ ἐθέλει Vp odds χόλον, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 

E e μένεος, σὲ δ᾽ ἀναίνεταν ἠδὲ σὰ δῶρα. 

αὐτὸν σὲ φράξεσϑαι ἐν -“Τργείοισιν ἄνωγεν 680 
ὅππως κεν νῆάς τὲ σόῳς καὶ λαὸν ym 

αὐτὸς δ᾽ ἠπείλησεν ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 

| γῆας ἐὐσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσδας. 

— χαὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυϑήσασϑαι 
——oix«Ó' ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ  θδ8ὅ 
Ἰλίου αἰπεινῆς" μάλα γάρ ἐϑεν εὐρύοπα Ζεὺς 

χεῖρα ξὴν ὑπερέσχε, τεϑαρσήκασι δὲ λαοί. 
ὡς ἔφατ᾽ εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ᾽ εἰπέμεν, ot μοι ἕποντο, : 

«^ 
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Along xol κήρυκε δύω, πεπνυμένω ἄμφω. di 
Φοῖνιξ δ᾽ «09 ὁ γέρων κατελέξατο" ὡς γὰρ ἀνώγξδι, 

δ 

ὄφρα οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται 691 

αὔριον, ἣν ἐθέλῃσιν" ἀνάγκῃ δ᾽ οὔτι μὲν ἄξει“ 0 
Ὡς ἔφαϑ', οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. : 

[ωὖϑον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν]. - 

δὴν δ᾽ ἄνεω ἦσαν τετιηότες υἷες Aou 695 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Ζιιομήδης ἫΝ 
.». Δτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Aydusuvov, 

μηδ᾽ ὄφελες λίσσεσϑαν ἀμύμονα Πηλείωνα, 
μυρία δῶρα διδούς" ὁ δ᾽ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως" 
νῦν αὖἡ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνοφίῃσιν ἐνῆκας. 100 
ἀλλ᾽ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἕησιν, 

ἢ κε μένῃ" τότε δ᾽ αὐτε μαχήσεται; ὁππότε κέν μιν 
ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνώγῃ καὶ ϑεὸς ὄρσῃ. | 

ἀλλ Gys9', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. — — 
νῦν μὲν κοιμήσασϑε τεταρπόμενοι φίλον ἦτορ 705 - 

σίτου καὶ οἴνοιο" τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή" 
αὐτὰρ ἐπεί xs φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ἠὸς. 
καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους 
ὀτρύνων, καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσϑαι.": 
Ὡς épa9', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆςες, 

uó9ov ἀγασσάμενοι Ζ᾽ιομήδεος ἱπποδάμοιο. 71 
καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίηνδε ἕκαστος, 
ἔνϑα δὲ κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. : 

T6. T3 7 
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᾿ "μοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν 

᾿εὖδον παννύχιοι; μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ" 

ἀλλ οὐκ “Ἵτρείδην “Δγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 

ὕπνος Eye γλυκερὸς, πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα; 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠὐκόμοιο; 5 

τεύχων ἢ πολὺν ὄμβφον ἀϑέσφατον ἠὲ χάλαξαν 

E ἢ νιφετὸν, ὅτε πέρ ve χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας, 

ἠέ ποϑι πτολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοῖο, 

ὡς : πυκίν᾽ ἐν στήϑεσσιν ἀνεστενάχιζ' ᾿“γαμέμνων 

Ao νειόϑεν ἐκ κραδίης, τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός. 

(d vou Ov ἐς πεδίον TÓ Τρωϊκὸν ἀϑρήσειεν, 1 

ϑαύμαζεν πυρὰ πολλα, τὰ καίετο Ἰλιόϑι πρὸ, 

αὐλῶν συρίγγων v ἐνοπὴν ὅμαδόν v ἀνθρώπων. 

αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν ᾿Δχαιῶν, 

| πολλὰς ἐκ κεφαλῆς προϑελύμνους ἕλκετο χαίτας 15 

E ἐόντι Δὲ, μέγα δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ. 

ἥδε δέ οἵ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ; 

Νέστορ ἔπι πρῶτον Νηλήϊον ἐλϑέμεν ἀνδρῶν, 

E τινά ol σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο; 

᾿ ἥτις ἀλεξίκακος πᾶσιν Ζίαναοῖσι γένοιτο. 20 

É ὀρϑωϑεὶς δ᾽ ἔνδυνε πεῤὶ στήϑεσσι χιτῶνα, 

5 ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 

᾿ ἀμφὶ δ᾽ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος, 

. αἴϑωνος μεγάλοιο, ποδηνεκές" εἵλετο δ᾽ ἔγχος. 

: — "Qc δ᾽ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος--οὐδὲ γὰρ αὐτῷ 

ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίξανε — μή τι πάϑοιεν 26 

n 
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"Agysiot, vol δὴ ἔϑεν εἵνεκα nouit ép ὑγρὴν 

ἤλυϑον ἐς Τροίην; πόλεμον ϑρασὺν ὁρμαίνοντες. 

παρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψεν 

ποικίλῃ, αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην xpipetippur ἀείρας 80 

ϑήκατο χαλκείην, δόρυ δ᾽ εἵλετο χειρὶ παχείῃ. 

px δ᾽ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεὸν, ὃς μέγα πάντων 

“Δργείων ἦνασσε, ϑεὸς δ᾽ ὡς τέετο δήμῳ. 

τὸν δ᾽ sop. ἀμφ᾽ ὥμοισι τυϑήμενον ἔντεα καλὰ 

νηΐ πάρα πρύμνῃ τῷ δ᾽ ἀσπάσιος γένετ᾽ ἐλϑών. 85 

τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 

" Τίφϑ' οὕτως, ἠϑεῖε, κορύσσεαι; ἡ τιν ἑταίρων 

ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ἀλλὰ μαλ᾽ αἰνῶς 

δείδω μὴ οὔτις τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον, 

ἄνδρας δυσμενέας σκοπιαζέμεν οἷος ἐπελϑὼν " 

νύκτα δί ἀμβροσίην" μάλα τις ϑρασυκάρδιος ἔσται." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων d 

χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 

sepa. ἥτις xsv ἐρυσσέναι ἠδὲ σαώσει 

᾿Δργείους καὶ νῆας, ἐπεὶ “Ιιὸς ἐτράπετο φρήν. 45 

Εκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα ϑῆχ ἱεροῖσιν. 

οὐ γάρ πῶ ἰδόμην, οὐδ᾽ ἔκλυον αὐδήσαντος, 

ἄνδρ᾽ ἕνα τοσσάδε μέρμερ᾽ ἐπ᾽ ἥματι μητίσασϑαι. 

ὅσσ᾽ Ἕκτωρ ἔρρεξε διέφιλος υἷας ̓ Αχαιῶν, 

αὕτως, οὔτε ϑεᾶς υἱὸς φίλος οὔτε ϑεοῖο. 50 

[ἔργα δ᾽ ἐρεξ' ὅσα φημὶ μελησέμεν "Aoyelowtv 

δηϑά τε καὶ δολιχόν: τόσα γὰρ κακὰ μήσατ᾽ ᾿Αχαιούς.] 

ἀλλ ἴϑι vOv, Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα κάλεσσον, 

ῥίμφα ϑέων παρὰ νῆας" ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Νέστορα δῖον 

εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι; αἵ x ἐθέλῃσιν 55 

ἐλϑεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 

κείνῳ γάρ κε μάλιστα πιϑοίατο" τοῖο γὰρ υἱὸς 

σημαίνει φυλάκεσσι, καὶ Ἰδομενῆος ὀπάων 
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᾿Μηριόνης᾽ τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομεν ye μάλιστα." 

— τὸν δ᾽ ἠμείβεν ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 60 

»πῶς γάρ μοι μύϑῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις; 
, 

αὖϑι μένω μετὰ τοῖσι, δεδεγμένος εἰσόκεν ἔλθης: 

ἠὲ ϑέω μετὰ σ᾽ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω ;"" 

— Tov δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Δγαμέμνων 

αὖθι μένειν, μή πῶς ἀβροτάξομεν ἀλλήλουν 66 

ἐρχομένω" πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευϑοι. 

φϑέγγεο δ᾽ ἣ κεν ἴῃσϑα, καὶ ἐγρήγορϑαι (voy, 

᾿πατρόϑεν ἐκ γενεῆς ὀνομάξων ἄνδρα ἕκαστον, 

πάντας κυδαίνων" μηδὲ μεγαλέξεο ϑυμῷ, 

ἀλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώμεϑα᾽ ὧδέ που ἄμμιν Τὸ 

Ζεὺς ἐπὶ γεινομένοισιν ἵει κακότητα βαθεῖαν “" 

"Oc εὐπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν, ev ἐπιτείλας. 

αὐτὰρ ὃ βῆ δ᾽ ἰέναι μετὰ Νέστορα, ποιμένα λαῶν᾽ 

τὸν δ᾽ εὗρεν παρά vs κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ 

εὐνῇ vu μαλακῇ᾽ παρὰ δ᾽ ἔντεα ποικίλ᾽ ἔκειτο, 76 

ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια. 

πὰρ δὲ ξωστὴρ κεῖτο παναίολος, Q δ᾽ ὁ γεραιὸς 

ξώννυϑ᾽, ὅτ᾽ ἐς πόλεμον φϑισήνορα ϑωρήσσοιτο 

λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ. 

ἀρϑωϑεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ’ ἀγκῶνος, κεφαλὴν ἐπαείρας, &u 

᾿᾿“τρείδην προσέειπε καὶ ἐξερεείνετο μύϑῷῳ 

Τίς δ᾽ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἷος 

νύκτα δι ὀρφναίην, ὅτε 9' εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 

[ἠέ τιν’ οὐρήων διξήμενος, ἤ τιν΄ ἑταίρων 1 8ά 

φϑέγγεο, μηδ᾽ ἀκέων ἐπὶ ἔμ᾽ ἔρχεο" τίπτε δὲ σὲ 4980 ; 

᾿ς Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ayaucuvav 

—.40 Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿4χαιῶν, 

- γνώσεαι ᾿Δτρείδην ᾿Δγαμέμνονα, τὸν περὶ πάντων 

Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαμπερὲς, siGóx ἀὐτμὴ 

ἐν στήϑεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ ὀρώρῃ. 90 
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πλάξομαι ὧδ᾽, ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ᾿ ὄμμασι νήδυμος ὕπνος 
ἵζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος καὶ suos ᾿ἡχαιῶν. 
αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ 
ἔμπεδον, ἀλλ ἀλαλύκτημαι, κραδέη δέ μοι ἔξω 
στηϑέων ἐκϑοώσκει, τρομέει δ᾽ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα. 
ἀλλ᾽ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέγ᾽ ὕπνος ἱκάνει, 96 
δεῦρ᾽ ἐς τοὺς φύλακας καταβείομεν, ὄφρα ἴδωμεν, 
μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ 

᾿κοιμήσωνται, ἀτὰρ φυλακῆς ἐπὶ πάγχυ λάϑωνται. 
δυσμενέες δ᾽ ἄνδρες σχεδὸν εἴαται" οὐδὲ τι ἴδιωεν, 100 
μή πὼς καὶ διὰ νύκτα μενοινήσωσι “μάχεσθαι. s 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

. Δτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ayausuvov, 
οὔ ϑην Ἕκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς 
ἐκτελέει. ὅσα πού vvv ἐέλπεταν" ἀλλά μὲν oic Ι0ὅ 
Κη δεαι μοχϑήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ κεν "AA EUG 

ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ equos ἦτορ. 

σοὶ δὲ μάλ᾽ ἕψομ᾽ ἐγώ" ποτὶ δ᾽ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους, 
ἠμὲν Τυδείδην δουρικλυτὸν ἠδ᾽ Ὀδυσῆα 
ἠδ᾽ Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν. 110 | 
ἀλλ᾽ si τις καὶ τούσδε μετοιχόμενος καλέσειεν, 
ἀντίϑεόν τ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα" 
τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ᾽ ἐγγύς. 
ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον 
“νεικέσω, εἴπερ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω, 118 
ὡς εὕδει, σοὶ δ᾽ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέξεσϑαιυ. 
νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι 
τισσόμενος᾽ χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός."" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Δ4γαμέμνων 
Οὐ γέρον, ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασϑαι ἄνωγα 130. 

πολλάκι γὰρ μεϑιεῖ ve xol «Ux ἐθέλει πονέεσϑαι, 
οὔτ᾽ ὄκνῳ εἴκων οὔτ ἀφραδίῃδι vooto, 
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νῦν T ἐμέο πρότερος ὩΣ vete καί Pam dulci 

3 τὸν p um προέηκα, καλήμεναι οὗς σὺ iris 

- dv ΤΑΣ * ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον piede s 

3 τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ é ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

(o ροῦτως οὔτις οἵ νεμεσήσεται οὐδ᾽ MUT) 

ἢ ᾿ἀργείων, ὅτε κέν tw ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ." 130 

Ὡς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ vcr natn χιτῶνα; 

E o δ᾽ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόδσσαν, 

Ἢ διπλῆν, ἐκταδίην, οὔλη δ᾽ ἐπενήνοϑε λάχνη. 

E εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος; ἀκαχμένον ὀξέϊ MAKE 135 

E πρῶτον ἔπειτ Ὀδυσῆα, Z4 μῆτιν "rV OER 

— ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νεστωρ 

Ἢ φϑεγξάμενος" τὸν δ᾽ αἶψα περὶ φρένας ἤλυϑ᾽ (or, 

ἣν ἐκ δ᾽ ἦλϑε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦϑον ἔειπεν 140 

T — ,Tío9' οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἷοι ἀλᾶσϑε 

ἢ νύκτα δι ἀμβρυσίην, ὅ τι δὴ χοειὼ τόσον ἵκει; 

— Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

; γνδιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ. 

7 μὴ νεμέσα" τοῖον γὰρ ἄχος βεβέίηκεν ““χαιούς. 145 

r ἀλλ ἕπευ, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν, ὄντ᾽ ἐπέοικεν 

βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν ἠξ μάχεσϑαι."" 

$: E BU gea, ὁ δὲ κλισίηνδε κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς 

᾿ ποικίλον ἀμφ᾽ ὥμοισι σάκος ϑέτο, βῆ ὃὲ uev αὐτούς. 

βὰν δ᾽ ἐπὶ Τυδείδην. Διομήδεα" τὸν δ᾽ ἐκίχανον 150 

ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν" ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 

e "εὗδον, ὑπὸ κρασὺν δ᾽ ἔχον ἀσπίδας" ἔγχεα δὲ σφιν 

. 009 ἐπὶ σαυρωτῆφος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς 

X QN puo ὥστε στεροπὴ πατρὸς Ζ4ιός. αὐτὰρ Oy ἥρως 
κα 
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sUÓ', ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο, 155 — 
αὐτὰρ ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός. 

τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 
λὰξ ποδὶ κινήσας, ὥτρυνέ vs νείκεσέ v ἄντην 

"Eyoso, Τυδέος υἱέ" ví πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς; 
οὐχ ἀΐεις, ὡς Τρῶες ἐπὶ ϑρωσμῷ πεδίοιο 160 
εἴαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ᾽ ἔτι χῶρος ἐρύκει y 
Ἃς φάϑ᾽, ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσεν, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»οΣχένλιός ἐσσι, γεραιέ" σὺ μὲν πόνου οὔποτε λήγεις. 
οὔ vv καὶ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υἷες ᾿4χαιῶν, 165 
οἵ xsv ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν βασιλήων 
πάντη ἐποιχόμενοι; σὺ δ᾽ ἀμήχανός ἐσσι, γεραιέ." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

οναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, φίλος, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ 170 
καὶ πολέες, τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν" 

ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβέηκεν ᾿Αχαιοῦς. 
νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς 
7 μάλα λυγρὸς ὄλεϑρος “ἡχαιοῖς, ἠὲ fiue. 

ἀλλ ἴϑι vOv, Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν 175 
ἄνστησον — σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος — εἴ μ' ἐλεαίρεις." 

"Qc pdt, ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ξέσσατο δέρμα λέοντος 
αἴϑωνος μεγάλοιο ποδηνεκὲς, εἵλετο δ᾽ ἔγχος. 
py δ᾽ ἰέναι, τοὺς δ᾽ ἔνϑεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχϑεν, 

οὐδὲ μὲν εὔδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον, 181 
ἀλλ᾽ ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν εἵατο πάντες. 

ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωφήσωσιν ἐν αὐλῃ 
ϑηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονοβ, ὅστε Xo ὕλην | 

ἔρχηται δί ὄρεσφι" πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπ᾿ αὐτῷ 185. 

ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν: ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν" 
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ὡς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιιν ὀλώλει 

νύκτα φυλασσομένοισι κακήν" πεδίονδε γὰρ αἰεὶ 

Ξ τετράφαϑ᾽, ὁππόν ἐπὶ Τρώων ἀΐοιεν ἰόντων. 189 

“" τοὺς δ᾽ ὁ γέρων γήϑησεν ἰδὼν ϑάρσυνέ τε μύϑῳ 

[καί ὄφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα] 

οΟὕτω νῦν. φίλα τέκνα: φυλάσσετε" μηδέ τιν᾽ 

ὕπνος 

᾿ ᾿αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεϑα ἀν θη ε ΜΡ ΦΟΙ. B 

Ὡς εἰπὼν τάφφοιο διέσσυτο᾽ τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

à “ργείων βασιλῆες, ὅσου χεκλήατο βουλήν. 195 
4^ 

Mau ART 

τοῖς δ᾽ ἅμα “Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς 

ἤϊσαν᾽ αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάασϑαι. 

τάφρον δ᾽ ἐκδιαβᾶντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο 

ἐν καϑαρῷ, ὅϑι δὴ νεκύων διδφαίνετο χῶρος 

πιπτόντων᾽ ὅϑεν αὖτις ἀπετράπετ' ὔβοιμος Ἕκτωρ 

ὀλλὺς ᾿4ργείους, ὅτε δὴ. περὶ νὺξ ἐκάλυψεν. 201 

ἔνϑα καϑεξόμενοι ἐπε ἀλλήλοισι πίφαυσκον. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἵπποτα Νέστωρ 

» φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίϑοιϑ'᾽ ἑῷ αὐτοῦ 

ϑυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαϑύμους 205 

ἐλϑεῖν; εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα, 

1 τινά που καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύϑοιτο, 

— ἅσσα τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν 

— αὖϑι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροϑεν, ἠὲ πόλινδε 

eub ἀναχωφήσουσιν, ἐπεὶ ϑαμάσαντό T "A yoto Ug. 210 

ταῦτα κε πάντα πύϑοιτο, καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλϑοι 

ἀσχηϑής" μέγα κέν oi ὑπουράνιον κλέος εἴη 

πάντας ἐπ᾽ ἀνϑρώπους, καί οἵ δόσις ἔσσεται ἐσϑ'λή᾽ 

ὅσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 

(^ TOV πάντων of ἕκαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν, 215 

ϑήλυν ὑπόρρηνον᾽ τῇ μὲν κτέρας οὐδὲν ὁμοῖον» 

αἰεὶ δ᾽ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται." 
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Ὡς ἔφαϑ', of δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς “Πιομήδης 
«Νέστορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδέῃ καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 

ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων, 29] 
Τρώων. ἀλλ᾽ εἴ τές μοι ἀνὴρ ἅμ᾽ ἕποιτο καὶ ἄλλος, 
μᾶλλον ϑαλπωρὴ καὶ ϑαρσαλεώτερον ἔσται. 
σύν τὲ δύ᾽ ἐρχομένω, καί vs πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν, 
ὅππως κέρδος ἔῃ" μοῦνος, δ᾽ εἴπερ vé νοήσῃ, 226 
ἀλλά τὲ οἵ βράσσων vs νόος, λεπτὴ δέ ve μῆτις."- 
Ὡς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἔϑελον Ζιομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσϑαι. 

ἠθελέτην Αἴαντε δύω, ϑεράποντες "άρηος, 
ἤϑελε Μηριόνης, μάλα δ᾽ ἤἦϑελε Νέστορος υἱὸς, 
ἤϑελε δ᾽ ᾿Ζτρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος, 230 
ἤϑελε δ᾽ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον 
Τρώων. αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἐτόλμα. 
τοῖσι δὲ καὶ weréeumev ἄναξ ἀνδρῶν ““γαμέμνων 
Τυδείδη “1: όμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, 

τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ᾽ αἱρήσεαι, ὅν x' ἐθέλῃσθα, 235 
φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασίέ γε πολλοί. 
μηδὲ σύγ᾽ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω 
καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον᾽ ὁπάσσξαι αἰδοῖ εἴκων, 
ἐς γενεὴν ὁρόων, μηδ᾽ εἰ βασιλεύτερός docu. 

yer ἔφατ), ἔδδεισεν δὲ περὶ ξανϑῷ Μενελάῳ. 540 
τοῖς δ᾽ αὖτις μετέξιπξ βοὴν ἀγαϑὸς “ιομήδης 

— Εἰ μὲν δὴ ἕταρόν ys κελεύετέ μ᾽ αὐτὸν ἑλέσϑαι, 

πῶς ἂν ἔπειτ Ὀδυσῆος ἐγὼ ϑείοιο λαϑοίμην, 
οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 
ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ & Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 245 
τούτου γ᾽ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰϑομένοιο 
ἄμφω νοστήσαιμεν, ἐπεὶ περίοιδε νοῆσαι." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 
Τυδείδη, μήτ᾽ ἄρ us μάλ᾽ αἵνεε μήτε τι νείκει" 
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| E eibuo γάρ τοι ταῦτα uec “Δργείοις ἀγορεύεις. - 950 
ἀλλ ἴομεν" μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται; ἐγγύϑι δ᾽ ἠὼς, 
ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παρῴχηκεν δὲ πλέων νυξ 
Em δύο uoigécov, τριτάτη δ᾽ ἔτι μοῖρα λέλειπται." 

—— Ὡς εἰπόνϑ᾽ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην. 
Dx Τυδείδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης 255 
ἢ φάσγανον ἄμφηκες -- τὸ δ᾽ éov παρὰ νηὶ λέλειπτο — 

᾿ χαὶ σάκος" ἀμφὶ δέ οἵ κυνέην κεφαλῆφιν ἔϑηκεν 
E: ταυρείην; ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον, ἥτε καταῖτυξ 

᾿χέχληται, ῥύεται δὲ κάρη ϑαλερῶν αἰξηῶν.. 

— Μηριόνης δ᾽ Ὀδυσῆϊ δίδου fuv ἠδὲ φαρέτρην 260 
b καὶ ξίφος" ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔϑηκεν, 
᾿ ῥινοῦ ποιητήν πολέσιν δ᾽ ἔντοσϑεν ἱμᾶσιν 
 ἐντέτατο στερεῶς" ἔκτοσϑε δὲ λευκοὶ ὀδόντες 
| ἀργιόδοντος ὑὸς ϑαμέες ἔχον ἔνϑα καὶ ἔνϑα 
εὖ καὶ ἐπισταμένως" μέσσῃ δ᾽ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει. 26ὅ 
Σ τήν ῥά ποτ᾽ ἐξ Ἐλεῶνος "pU vrogog Οφμενίδαο 
" E Αὐτόλυκος πυκινὸν δόμον ἀντιτορήδας" 

| Σκάνδειαν δ᾽ ἄρα δῶκε Κυϑηρίῳ ᾿Δμφιδάμαντι" 
᾿᾿ἀμφιϑάμας δὲ Μόλῳ δῶκε  Beuijtov εἶναι. 
É αὐτὰρ ὁ ὁ Μηριόνῃ δῶκεν d ) παιδὶ φορῆναι᾽ 210 
- δὴ vov Ὀδυσσῆος πύχασεν κάρη ἀμφιτεϑεῖσα. 
δ Τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην, 
᾿ βάν ῥ᾽ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ᾽ αὐτόϑι πάντας ἀρίστους. 
᾿ τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο 
τῷ Παλλὰς ᾿4ϑηναίη" τοὶ δ᾽ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 276. 
2 νύχτα δι ὀρφναίην, ἀλλὰ κλάγξαντος ἄκουσαν. 
᾿ χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιϑ᾽ Ὀδυσεὺς, ἠρᾶτο δ᾽ ᾿4ϑήνῃ 
E » Κλῦθι pev, αἰγιόχοιο zh.óg τέκος, ἥτε μοι ael 

: ̓ ἕν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήϑω 
B ὑμένος: νῦν αὖτε μάλιστά μὲ φῖλαι, ᾿4ϑήνη, 280 

᾿ τὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐὐκλεῖας ἀφικέσθαι, 

ΙΝ 
AN 
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ΑΝ 
go πα. 
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δέξαντας μέγα ἔργον, 0 κε Τρώεσσι μελήσει." 
Ζεύτερος evt. ἠρᾶτο βοὴν ἀγαϑὸς Ζιομήδης 

οπκέκλυϑι νῦν καὶ ἐμεῖο, Ζιὸς τέκος, ᾿Δτρυτώνη᾽ ὅ 

σπεῖσ μοι, οἷς ὅτε πατρὶ ἅμ᾽ ἕσπεο Τυδέϊ δίῳᾳν 285 

ἐς Θήβας, ὅτε τὲ πρὸ yov ἄγγελος ἤξι. | 

τοὺς δ᾽ Gg ἐπ᾿ ᾿“Πσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας ᾿4χαιοὺς, 

αὐτὰρ ὁ μειλίχιον μὔῦϑον φέρε Καὸδμείοισιν 
κεῖσ * ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα 
σὺν σοὶ, δῖα ϑεὰ, ὅτε oí πρόφρασσα παρέστης. 290 
ὡς νῦν μοι ἐϑέλουσα παρίστασο καί us φύλασδε 
σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ δέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον, 
ἰδμήτην, ἣν οὔπω ὑπὸ ξυγὸν ἤγαγεν ἀνήφ᾽ 
τήν τοι ἐγὼ ῥέξω, χρυσὸν κέρασιν περιχεύας. ἐν 

Ἃς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 

οὗ δ᾽ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, 496 

βάν δ᾽ ἴμεν ὥστε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν, 

ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά v ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα. 

Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἶχα Ἕκτωρ 

εὕδειν, ἀλλ ἄμυδις κικλήσκετο πάντας ἀρέστους, 800 

ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" | 

τοὺς ὅγε συγκαλέσας, πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν 

Τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειεν 

digi ἔπι μεγάλῳ; μισϑὸς δέ of ἄρκιος ἔσται. 

δώσω γὰρ δίφρον τε δύω 7 ἐριαύχενας ἵππους, 305 

of x&v ἄριστοι ἔωσι oris ἐπὶ vivo ᾿Δχαιῶν, | 

ὅστις κε τλαίη, οἷ τ᾽ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο, [ 

νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλϑέμεν, ἔκ ve πυϑέσϑαι — - 

ἠὲ φυλάσσονται νῆες ϑοαὶ ὡς τὸ πάρος περ; : 

ἡ ἤδη χείρεσσιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες 810. 

φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 

νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἀδηκότες ivo." 

Ὃς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ὄφρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ: 

4 
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ΞῈ D. Tig ÉV Τρώεσσι Ζόλων, Βιὐϊήδεος υἱὸς, 
Ἐν κήρυκος ϑείοιο, πολύχρυσος πολύχαλκος᾽ 815 

ecd ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακὸς, ἀλλὰ ποδώκης" 
| Te ὑτὰρ ὁ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν. 
d ὅς δα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι, μῦϑον ἔειπεν 
p. VExtoQ , ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 
3 νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυϑέσϑαι. 320 

Eu “ἄγε pot τὸ σηῆπρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον 
ἦ μὲν τοὺς ἵππους T5 καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ 
δωσέμεν, οὗ φορδουσιν ἀμύμονα Πηλείωνα. 
σοὶ δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ᾽ ἀπὸ δόξης. 
; τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς, 0 ὄφρ᾽ ἂν ἵκωμαι 
X ἢ ̓ Δἀγαμεμνονέην, ὅϑι που μέλλουσιν ἄριστον 826 

 É ουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν, ἠξ μάχεσϑαι."" 
i Ὡς φάϑ᾽., 0 δ᾽ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ 
T ὄμοσσεν 
ἴστω νῦν Ζεὺς αὐτὸς, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης, 
μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος 330 

E ἀλλά σέ φημι διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσϑαι. s 
: Ὡς φάτο καί ῥ᾽ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ᾽ ὀρό- 
ἫΝ ϑυνεν. 
| — αὐτίκα δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα, 

Β΄ “σατο δ᾽ ἔκτοσϑεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο, 884 
κρατὶ δ᾽ m κτιδέην κυνέην; ἕλς δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα, 
B Bü δ᾽ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελ-- 

ἐς λεν 
i ϑὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦϑον ἀποίσειν. 
ἀλλ᾽ 0 τε δή ó δ᾽ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ᾽ ὅμιλον, 

"Ba ῥ᾽ ἀν᾽ ὁδὸν μεμαώς" τὸν δὲ φράσατο προσιόντα 
διογενὴς Ὀδυσεὺς, “ιομήδεα δὲ προσέειπεν 840 

2 »γοὗτός τιρ, Διόμηδες. ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνὴρ: 
ἢ οὐκ οἶδ᾽ ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν, 

. Homeri Ilias. 13 
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ἤ τινα συλήσων νεκύων κατατεϑνηώτων,. 
ἀλλ᾽ ἐῶμέν uw πρῶτα παρεξελϑεῖν πεδίοιο 
τυτϑόν᾽" ἔπειτα δέ κ᾿ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν 
καρπαλίμως" εἰ δ᾽ ἄμμε παραφϑήῃσι πόδεσσιν, 
ais μιν επὶ νῆας ἀπὸ στρατόφι —; | 

ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πῶς προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ."" E 
Ὡς ἄρα φωνήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσιν — 

κλινϑήτην᾽ 0 δ᾽ ἄρ᾽ ὦκα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἀπέην ὅσσον τ᾽ ἐπὶ οὐρὰ πέλονται 861 

ἡμιόνων - «t ydo τε βοῶν προφερέστεραί εἰσιν 
ἑλκέμεναι νειοῖο βαϑείης πηκτὸν ἄροτρον - 

τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη δοῦπον ἀκούσας. : 
ἔλπετο γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀποστφέψοντας ἑταίρους 355 . 
ἐκ Τρώων ἰέναι, πάλυν Ἥκτορος ὀτρύναντος. ] 
ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἄπεσαν δουρηνεχὲς ἢ καὶ ἔλασσον, 
γνῶ ῥ᾽ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα - 
φευγέμεναι ᾿" τοὶ δ᾽ αἶψα διώκειν ὁρμήϑησαν. : 
ὡς δ᾽ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε, εἰδότε ϑήρης, 860 1 
5 κεμάδ᾽ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ 
χῶρον ἀν᾽ ὑλήενϑ', ὁ δέ τε προϑέῃσι μεμηκὼς, 
ὡς τὸν Τυδείδης ἠδὲ πτολίπορϑος Ὀδυσσεὺς ἝΝ 

λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς ais. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλε μιγήσεσϑαι φυλάκεσσυν 868 
φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμβαλ᾽ ᾿4ϑήνη 
Τυδείδῃ, ἵνα μή τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
φϑαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὁ δὲ δεύτερος ἔλϑοι. 
δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης 869. 

»Ηὲ uév', ἠέ δε δουρὶ κιχήσομαι; οὐδέ σέ guut — 
δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεϑρον. s 

H ó« καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ᾽ ἡμάρτανε φωτός, 
δεξιτερὸν δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἐύΐξου δουρὸς ἀκωκὴ 
ἐν γαίῃ ἐπάγη" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη τἀρβησέν τὲ 87A 

ΕΜ, UT Mp mo Φι - 
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μβαίνων - &oafloc δὲ διὰ στόμα γίγνετ᾽ ὀδόντων - 
y φὸς ὑπαὶ δείους. τὼ δ᾽ ἀσϑμαίνοντε xum, 

| εἰρῶν δ᾽ ἁψάσϑην᾽ ὁ δὲ δακρύσας ἐ ἔπος ηὔδα 

| E- Boo , αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι᾽ ἔστι γὰρ 
1 E ἔνδον 

1 χαλκός τὲ χρυσός τὲ ἐπουνυωμηνό; T6 σίδηρος, 
E ὧν κ᾿ ὕμμυιν χαρίδαυτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 380 
ab xsv ἐμὲ ξωὸν πεπύϑοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Aqoudv.* 

E: E Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυόσ- 
σεύς 

dona, "T τί τοι ϑάνατος καταϑύμιος ἔστω᾽ 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως καταλεξον᾽ 
πῆ δ᾽ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος 385 
Ἵ to δι᾿ ὀρφναίην. ὅτε 9" εὕδουσι βροτοὶ ἄλλου; 
[ῆ τινα συλήσων νεκύων κατατεϑνηώτων:} | 

δ ἡ σ᾽ Ἕκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσϑαι ἕκαστα 
νῆας ἔπι γλαφυράς; 9j σ᾽ αὐτὸν ϑυμὸς ἀνῆκεν s 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα “ὅλων -- ὑπὸ δ᾽ ἔτρεμε 
E. pta. — 390 

᾿πολλῇσίν Uu ἄτῃσι παρὲκ νόον ἤγαγεν Ἕκτωρ, 
ὅς μοι Πηλείωνος ἀγαυοῦ “μώνυχας ἵππους 
E δωσέμεναι κατένευσε καὶ ἄρματα ποικίλα χαλκῷ" 
4 ὦγει δέ μ᾽ ἰόντα ϑοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν 
ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλϑέμεν, ἔκ vs πυϑέσϑαι 

E ἠδ φυλάσσονται vijes ϑοαὶ ὡς τὸ πάρος περ, 806 
ἢ ἢ ἤδη χείρεσσιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες 
(9 E βουλεύοιτε μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ ἐϑέλοιτε 
γῦχτα φυλασσέμεναι καμάτῳ ἀδηκότες αἰνῷ."“ 
Τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
"m vv τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίοτο ϑυμὸς, 401 

1 & Dv Αἰακίδαο δαΐφρονος οἱ δ᾽ ἀλεγευνοὶ 

: ἀνδράσι. ys ϑνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ᾽ ὀχέεσϑαι, 
13} 
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ἄλλῳ y ἢ AM, τὸν ἀϑανάτη τέκε μήτηρ. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον᾽ 406 

ποῦ νῦν denos κιὼν λίπες Exroga, ποιμένα λαῶν: 

ποῦ δέ ol ἔντεα κεῖται Loto, ποῦ δὲ οἱ i immo; 

πῶς δ᾽ αἵ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί; 

[ἅσσα τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν ἵ 

αὖϑι μένειν. παρὰ νηυσὶν ἀπόπροϑεν, ἠὲ πόλινδε το 

ἂψ ἀναχωρήσουσιν; ἐπεὶ δαμάσαντό γ᾽ ̓ ἡχαιούς. ἐὺς 

Τὸν δ᾽ αὐτε προσέειπε “όλων, ὐμήδεος υἷός 

“τοιγὰρ ἐγώ TOL ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως καταλέξω. 

"Exvog μὲν μετὰ τοῖσιν. ὅσοι βουληφόροι εἰσὶν. 

βουλὰς βουλεύει ϑείου παρὰ σήματι Ἴλου, 415. 

νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου" φυλακὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι, ἥρως. 

οὔτις κεκριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει. 

ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη, 

οἱ δ᾽ ἐγφηγόρϑασι φυλασσέμεναί v& κέλονται 

ἀλλήλοις. ἀτὰρ αὐτε πολύκλητοι ἐπίκουροι 

εὕδουσι: Τρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουδι φυλάσσειν" ἢ 

οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν stava οὐδὲ γυναῖκες." « 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀϑδυσ- 

σεύς 

οπῶς γὰρ νῦν, Τρώεσσι μεμιγμένοι ἱπποδάμοισιν 

εὕδουσ᾽, ἢ ἀπάνευϑε; δίειπέ μοι, ὄφρα δαξίω.“ 425. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα “όλων, ἘΕὐμήδεος vióg | 

» Toug ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως καταλέξω. 

πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι 

καὶ Δέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τὲ Πελασγοί. 429 

πρὸς Θύμβροης δ᾽ ἔλαχον Δύκιονι Μυσοί τ᾽ ἀγέρωχοι 

καὶ Φρύγες ἱππόδαμοι καὶ Mijoveg ἱπποκορυσταί. 

ἀλλὰ τίη ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσϑε ἕκαστα: ἡ 

εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον, 

Θρήϊκες οἵδ᾽ ἀπάνευϑε verAvüse, ἔσχατοι ἄλλων" 

T & AT PCCSENNA AE TI E NQERAE NNI 1o P PR PUR ime. 



* κατ᾽ αἶσαν ἔειπον ἐν Duis: ἠ[ καὶ ovx. 445 
— Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Zfio- 

᾿ μήδης 
pum ἡ δή μον φύξιν γε, “λων, ἐμβάλλεο ϑυμῷ, 
ἐσϑλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ (x50 χεῖρας ἐς ἀμᾶς. 

εἰ μὲν γάρ κὲ 6E νῦν ἀπολύσομεν ἠξ μεϑώμεν, 
ΐ aj τε καὶ ὕστερον εἶσϑα ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿4χαιῶν, 450 

E διοπτεύσων, 1 ἐναντίβιον πολεμίξων᾽ 
. εἰ δέ d ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὁλέσσῃς, 
οὐκέτ᾽ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ᾽ ἔσσεαι “Αργείοισιν. e 
7 'H καὶ ὁ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ 
" ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὁ δ᾽ αὐχένα μέσσον ἑ ἔλασσεν 

φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω κέρδσε vfvovts: 456 
 φϑεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦγε κάρη κονίῃσιν ἐμίχϑη. 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην ii λυ ael ἕλοντο 
᾿ χαὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δορυ μακρόν" 

καὶ τάγ᾽ ᾿4ϑηναίῃ ie nit δῖος Ὀδυσσεὺς 460 
 póo" dvécyeüe χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 
L3 »»Χαῖρε, ϑιεὰ, τοῖσδεσσι" σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ 
πάντων ἀϑανάτων ἐπιδωσόμεϑ'- ἀλλὰ καὶ αὖτις 

x πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς. 
o 7956 à ἄρ᾽ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἔϑεν ὑψόσ᾽ ἀείρας 46» 
d 
m. 
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ϑῆκεν ἀνὰ μυρίκην᾽" δέελον δ᾽ ἐπὶ σῆμά τ᾽ ἔϑηκεν, E 

συμμάρψας δόνακας μυρίκης v ἐρυϑηλέας ὄξου, 

μὴ λάϑοι αὖτις ἰόντε ϑοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν. » 

τὼ 0i βάτην προτέρω διά τ᾽ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα, : 

«bye δ᾽ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.  4T0. 

οἵ δ᾽ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δὲ σφιν : 

καλὰ παρ᾽ αὐτοῖσι χϑονὶ κέκλιτο, εὖ κατὰ κόσμον, 

τριστοιχί: παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίξυγες ἵπποι. 

Ῥῇσος δ᾽ ἐν μέσῳ εὖδε, παρ᾽ αὐτοῦ δ᾽ ὠκέες ἵπποι 

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο. AT 

τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς προπάροιϑεν ἰδὼν Ζιομήδεϊ δεῖξεν". : 

οΟὗτός τοι, Διόμηδες, ἀνὴρ; οὗτοι δέ τοι ἵπποι, —— 

οὖς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων, ὃν ἐπέφνομεν ἡμεΐς. 

GAZ ἄγε δὴ, πρόφερε κρατερὸν μένος" οὐδέ τί 6s χρὴ 

ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν; ἀλλὰ λύ᾽ ἵππους" 480. 

ἠὲ σύγ᾽ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι 

Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Ag1vu, 

κτεῖνε δ᾽ ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ deus 

ἄορι ϑεινομένων, ἐρυϑαίνετο δ᾽ αἵματι γαῖα. à 

ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελϑὼν,  - 485. 

αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι, κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ; 

ὡς uiv Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς, 

ὄφρα δυώδεκ ἔπεφνεν. ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεὺς, - 

ὅντινα Τυδείδης ἄορι πλήξειε παραστὰς, | 

τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺυς μετόπισϑε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσα- 
όκεν. ἣν 

τὰ φρονέων κατὰ ϑύυμον, ὅπως καλλίτριχες ἵπποι 491 

δεῖα διέλϑοιεν μηδὲ τρομεοίατο ϑυμῷ | 

νεκροῖς ἀμβαίνοντες" ἀήϑεσσον γὰρ ἔτ᾽ αὐτῶν. | 

ἀλλ ὅτε δὴ βασιλῆα κιχήσατο Τυδέος vios, ; 

τὸν τρισκαιδέκατον μελιηδέα ϑυμὸν ἀπηύρα 400 

ἀσϑμαίνοντα- κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη 

«- 
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[τὴν vis, Οἰνείδαο πάϊς, διὰ μῆτιν ᾿ἀϑήνης,. 

: τό poo δ᾽ 4g ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους; 

σὺν δ᾽ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου 

τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν 600 

τοικέλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι" 

* οίξησεν δ᾽ ἄρα πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ. 

β Αὐτὰρ ὁ μερμήριξε μένων 0 τι κύντατον ἔρδοι; 

| E ops δίφρον ἑλὼν, 09v ποικίλα τεύχε ἔκειτο, 

ῥυμοῦ ἐξερύοι, ἢ ἐκφέροι ὑψόσ ἀείρας; 505 

ἢ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

Kio: ὁ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ᾽ ᾿4ϑήνη 

d ἐγγύϑεν ἱσταμένη προσέφη “]ομήδεα δῖον 

—— ρῳ Νόστου δὴ μνῆσαι, μεγαϑύμου Τυδέος υἱὲ, 

τς νῆας ἔπι γλαφυρὰς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἐλϑις, 510 

μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσυν ϑεὸς ἄλλος." 
5 Ὡς φάϑ᾽, ὁ δὲ ξυνέηκε ϑεᾶς ὅπα φωνησάσης, 

" καρπαλίμως δ᾽ ἵππων ἐπεβήσετο᾽ κόπτε δ᾽ Ὀδυσσεὺς 

B ̓τόξρ᾽ τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο ϑοὰς ἐπὶ νῆας yovv. 
- Οὐδ᾽ ἀλαοσκοπίην εἶχ, ἀργυρότοξος "AnoAÀov, 515 

ὡς ἴδ᾽ “᾿ϑηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἔπουσαν᾽" 

τῇ κοτέων Τρώων κατεδύσετο πουλὺν ὄμιλον, 

| pun δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον Ἱπποκόωντα; 

Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν. ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνου dvogovoas, 
ὡς ἴδε χῶφον ἐρῆμον, 09" ἕστασαν ὠκέες ἵππον 520 

ἄνδρας T ἀσπαίφοντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν, 
Ἐς ὑμωξέν v ἀρ ἔπειτα φίλον T ὀνόμηνεν ἑταῖρον. 
1 φώων δὲ χλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς 
| &uvovrov ἄμυδις" ϑηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα, 
ὅσσ᾽ ἄνδρες ῥέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. 525 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή δ ἵκανον ὅϑι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν, 

be Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε διίφιλος ὠκέας ἵππους, 
Ψ poseen δὲ χαμᾶξε ϑορὼν ἔναρα βροτόεντα t 
P 



900 IAIAAQEX K. 

ἐν χείρεσσ᾽ Ὀδυσῆϊ τίϑει, ἐπεβήσετο δ᾽ ἵππο. /— — 
μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην ὅ80 n 

LT 

[νῆας ἔπι yAagvoas τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ)].Ὄ. — 
Νέστωρ δὲ πρῶτος κτύπον ἄϊε φώνησέν τε 4 

Ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγή ἠδὲ μὲέδ à »" φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, E 
ψεύσομαι, ἢ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ us ϑυμός. 3 
ἵππων uw ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει. 585 - 
αἱ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὁ κρατερὸς ΖΠομήδης : 
cü ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους. Ἵ 
ἀλλ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή τι πάϑωσιν : 
᾿Αργείων of ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. se ' o" 

Οὔπω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἤλυϑον αὐτοί. 540 
καί δ᾽ oi μὲν κατέβησαν ἐπὶ χϑόνα, τοὶ δὲ χαρέντες 
δεξιῇ ἠσπάξοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν. 
πρῶτος δ᾽ ἐξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ : 

,Eim ἄγε μ᾽, ὦ πολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος 
᾿Δχαιῶν, 

ὅππως τούσδ᾽ ἵππους λάβετον: καταδύντες ὕμιλον 545 
Τρώων; ἤ τίς 6pos πόρεν ϑεὸς ἀντιβολήσας; 
αἰνῶς ἀκτένεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο. i 
αἰεὶ μὲν Τρώεσσ᾽ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ ví φημι | 
μιμνάξειν παρὰ νηυσὶ, γέρων περ ἐὼν πολεμιστής" 
ἀλλ᾽ οὔπω τοίους ἵππους ἴδον οὐδ᾽ ἐνόησα. 550 

ἀλλὰ vw ὕμμ᾽ ὀΐω δόμεναι ϑεὸν ἀντιάσαντα᾽" 
ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεὺς 
κούρη τ᾽ αἰγιόχοιο Ζιὸς, γλαυκῶπις ᾿ϑήνη."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

,, Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿Ζχαιῶν, 555 
ῥεῖα ϑεός y ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέπερ οἵδε 
ἵππους δωρήσαιτ᾽, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. E 
ἵπποι δ᾽ οἵδε, γεραιὲ, νεήλυδες, oUg ἐρεείνεις, 3 

dicc νων e An" tacos dii, Bob hr 
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rico τὸν , δὲ σφιν ἄνακτ᾽ ἀγαϑὸς “Διομήδης 
,τανξ, πὰρ δ᾽ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους. 

v τρισκαιδέκατον σκοπὸν εἴ ἵλομεν ἐγγύϑι νηῶν, 561 
v ῥα διοπτῆρα cipi ἔμμεναι ἡμετέροιο 
χτῶρ τὲ προέηκε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί."“ 

- ςς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους 
χαγχαλόον: ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἴσαν qeigovres "Ayotot. 568 

οἵ δ᾽ ὅτε Τυδείδεω κλισίην εὔτυκτον ἵκοντο, | 
E ποὺς μὲν κατέδησαν ἐὐτμήτοισιν ἱμᾶσιν 
φάτνῃ ἐφ᾽ ἱππείῃ, ὅϑι περ “ιομήδεος 1 ἵπποι 
4 fora ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες. 
"4 po ἐνὶ πρύμνῃ ἔναρα βροτόεντα “όλωνος 570 
al Ὀδυσεὺς, ὄφρ᾽ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ' ᾿4ϑήνῃ. 
χὐτοὶ δ᾽ ἰδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο ϑαλασόσῃ 

ἐσβάντες, κνήμας v ἠδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς. 

αὐτὰρ ἐπεί σφιν EU ϑαλάσσης (opo πολλὸν 

oven ἀπὸ χοωτὸς, καὶ ἀνέψυχϑεν φίλον ἦτορ, — 578 
ἐς Ó ἀσαμίνϑους βάντες ἐὐξέστας λούσαντο. 

y E" p Ἔριδα προΐαλλε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν 
, 
"- ΤΑ h 
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sedg πολέμοις τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. 

στῆ δ᾽ π᾿ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηΐ μελαίνῃ, 

3 ó ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, 

ἠμὲν ἐπὶ 4ἴΐἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο 

ἠδ᾽ ἐπ᾽ “Ἵχιλλῆος; τοί ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας 1 

εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ καρτεὶ χειρῶν. 

ἔνϑα στᾶσ᾽ ἤῦσε ϑεὰ μέγα τε δεινὸν τὲ 10 

ὄρϑι͵, ᾿“χαιοῖσιν δὲ μέγα σϑένος ἔμβαλ ἑκάστῳ 

καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζευν ἠδὲ μάχεσϑαι. 

A δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσϑαι 

ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

“4τρείδης δ᾽ ἐβόησεν ἰδὲ ἑώννυσθϑαι ἄνωγεν 15 

"Aoysiovg: ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. 

κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν 

καλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυφίοιβ ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ ϑώρηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν, 

τόν ποτέ oí Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι. 

πεύϑετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος, οὕνεκ᾽ “χαιοὶ 

ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσϑαι ἔμελλον" 

τοὔνεκά οἵ τὸν δῶκε, χαριξόμενος βασιλῆϊ. 

ποῦ δ᾽ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, 

δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασδιτξροιο" 

κυάνεον δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν 

Urpsls ἑκάτερϑ᾽. ἐριασίαι ἐοικότες, ἅστε Κρονίων 

ἐν wegpel στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξέφορ᾽ ἐν δέ οἱ ἥ λοι 

χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἦεν 80. 

ἀργύρεον, χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. ὃ 

ἂν δ᾽ ἕλετ᾽ ἀμφιβφότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα ϑοῦριν, 

καλὴν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, 

ἐν δέ οἵ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο 

λευκοὶ, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυᾶάνοι. δὅ{ ζ 
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1 E ἐπὶ μὲν Γοργὼ peti σε τε: ἐστεφάνωτο 
| n δερκομένη, περὶ δὲ “εἴμος τε Φόβος τε. 

; δ᾽ ἔξ ἀργύρεος τελαμὼν Qv: αὐτὰρ ἐπὶ αὐτοῦ 
od μῆνες ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ of ἦσαν 
τρεῖς ἀμφιστρεφέξς, ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. 40 
agi δ᾽ ἐπὶ ἀμφίφαλον κυνέην ϑέτο τετραφάληρον 

ἵππουριν᾽ δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν. 
P" Aevo δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω, κεκορυϑμένα χαλκῷ, 
ὀξέα" τῆλε δὲ χαλκὸς dz αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω 
λάμπ ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν Oven τε καὶ Ἥρη, 45 
E βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. 

Ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος 
ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὐϑ᾽ ἐπὶ τάφρῳ, 

αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

᾿ῥώοντ' ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ' ἠῶϑι πρό. 60 
φϑὰν δὲ μέγ᾽ ἵππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηϑέντες, 
dames δ᾽ oALyov μετεχίαϑον. év δὲ κυδοιμὸν 
ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόϑεν xsv é£oGag 
ΤΑΝ μυδαλέας ἐξ αἰϑέρος, οὔνεκ᾽ ἔμελλεν 
& πολλὰς ἰφϑίμους κεφαλὰς 'Αϊδι προϊάψειν. 58 
— Τρῶες δ᾽ «v9 ἑτέρωϑεν ἐπὶ ϑρωσμῷ πεδίοιο, 

Ἕκτορά v ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα 

Αἰνείαν ϑ', ὃς Τρωσὶ ϑεὸς ὡς víero δήμῳ, 
᾿χρεῖς v ᾿Αντηνορίδας, Πόλυβον καὶ ᾿Δγήνορα δῖον 
πος d “κάμαντ', ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. 60 

Ἔλ 

Es ὥστε στεροπὴ πατρὸς Διὸς ων 66 
E .- Of δ᾽, ὥστ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν 
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ὕγμον ἐλαύνωσιν, ἀνδρὸς μάκαρος xor ἄρουραν 
πυρῶν Ἢ κριϑέων᾽ τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει" 
ὡς Τρῶες καὶ ᾿Δ4χαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι ϑορόντες 70 

δήουν, οὐδ᾽ ἕτερον μνώοντ᾽ 0Aooto φόβοιο᾽ 
ἴσας δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν" οἱ δὲ λύκοι ὡς 
ϑῦνον. Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσοροώσα" 
οἴη γάρ ó« ϑεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν, ; 
of δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν ϑεοὶ, ἀλλὰ ἕκηλοι — T5 
σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καϑείατο, ἧχι ἑκάστῳ 
δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. 
[πάντες δ᾽ ἠτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα, 
οὔνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. 

τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιξε πατήρ" ὁ δὲ νόσφι λιασϑ εὶς 
τῶν ἄλλων ἀπάνευϑε καϑέξετο κυδεῖ γαίων, 81 
εἰσορόων Τρώων vs πόλιν καὶ νῆας ᾿Δχαιῶν 
χαλκοῦ τε στεροπὴν, ὀλλύντας v ὀλλυμένους τε.) 
Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, 

τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός" 
ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὡπλίσσατο δεῖπνον 86 

οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί v ἐκορέσσατο χεῖρας | 
τάμνων δένδρεα μακρὰ, ἄδος vé μιν Vxevo ϑυμὸν, 
σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ, 
τῆμος σφῇ ἀρετῇ “Ιαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας, 90 

κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας. ἐν δ᾽ ᾿Ζγαμέμνων 
πρῶτος ὄρουσ᾽, ἕλε δ᾽ ἄνδρα Βιήνορα, ποιμένα λαῶν, 

αὐτὸν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον. 
ἤτοι Oy. ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη: : 
τὸν δ᾽ (996 μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ 95 
vUE, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέϑε χαλκοβάρεια, 

ἀλλὰ δί αὐτῆς ἦλϑε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ ' 

ἔνδον ἅπας πεπάλακτο᾽ δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. : 

καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖϑι ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ζγαμέμνων 

Oum 
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ἐν στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας" 100 

αὐτὰρ ὃ ὁ βῆ δ᾽ Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων, 

υἷε δύω Πριάμοιο; νόϑον καὶ γνήσιον, ἄμφω 
᾿ εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας" ὁ μὲν νόϑος ἡνιόχευεν; 

[ Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός᾽ ὦ zov ᾿Δχιλλεὺς 

Ἴδης ἐν πνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισιν, 106. 

᾿ ποιμαίνοντ' ἐπ᾽ ὄεσσι λαβὼν, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων. 

P^ τότε y ““τρείδης εὐρυχρείων ᾿Ζγαμέμνων 

τὸν μὲν ὑπὲρ μαξοῖο κατὰ στῆϑος βάλε δουρὶ, 

ἔντιφον αὐ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ᾽ ἔβαλ' ἵππων. 

σπερχόμενος δ᾽ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ, 110 

᾿ γιγνώσκων" καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν 

E Or ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς ᾿Δχιλλεύς. 

ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα 
puits συνέαξε, λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν, 

ἐλθὼν εἰς εὐνὴν, ἁπαλόν τέ σφ᾽ ἤτορ ἀπηύρα. 11ὅ 

Ln δ᾽ εἴπερ τὲ τύχῃσι μάλα σχεδὸν, οὐ δυναταί σφιν 

 χραισμεῖν. αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει" 

Boo; (ucg δ᾽ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην 
 ρσπεύδουσ᾽, ἱδρώουσα, κραταιοῦ ϑηρὸς ὑφ᾽ ορμῆς" 

"| kw 

Bo. ἄθα τοῖς οὔτις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεϑρον 130 

— Τρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ vx ᾿“ργείοισι φέβοντο. 

1 Αὐτὰρ ὁ Πείσανδρόν τε καὶ InnóAoyov μενεχάρμην, 
υἵέας ᾿Δντιμάχοιο δαΐφρονος, ὃς ῥα μάλιστα 
| χρυσὸν ᾿Δλεξάνδροιο δεδεγμένος, ἀγλαὰ δῶρα, 

τ οὐκ εἴασχ Ἑλένην δόμεναι ξανϑῶῷ Μενελάῳ, 126 
4 τοῦπερ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων ““γαμέμνων 
po ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους" 
ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, 

| op δὲ κυχηϑήτην᾽ ὃ δ᾽ ἐναντίον ὦρτο λέων dg 
| NU τὼ δ᾽ «UT ἐκ δίφρου γουναξέσϑην 180 
E »Ζώγφει; "vo£og υἷξ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα" 
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πολλὰ δ᾽ ἐν ᾿Αντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται, 
χαλκός τε χρυσός TE πολύκμητός τὲ σίδηρος, 
τῶν κέν του χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι ἄποινα, 
εἰ νῶϊ ξωοὺς πεπύϑοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Ayouóv.* 135. 

Ὡς τῶγε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα 
μειλιχίοις ἐπέεσσιν: ἀμείλικτον δ᾽ Ox ἄκουσαν 
£X μὲν δὴ ᾿Αντιμάχοιο δαΐφρονος viéeg ἐστὸν. 

ὃς mot ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν. 

ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιϑέῳ Ὀδυσῆϊ, 140 
αὖϑι κατακτεῖναι μηδ᾽ ἐξέμεν ἂψ ἐς ᾿Δ4χαιοὺς, 
νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίδσετε λώβην. * 
Ἦ καὶ Πείσανδρον μὲν à ἀφ᾽ ἵππων ὧσε χαμᾶζε, 

δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆϑος᾽ 0 δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη. 
Ἱππόλοχος δ᾽ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξεν, 146 
χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας ἀπό v αὐχένα κόψας, 
ὅλμον δ᾽ ὡς é ἔσσευε κυλίνδεσϑαι δι’ ὁμίλου. | 

τοὺς μὲν ξαο᾽" 0 δ᾽ ὅϑι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες. 

τῇ ὁ᾽ ἐνόρουσ᾽, ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἐϊκνήμιδες ᾿Δχαιοί. 4 

πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ; 160. 
ἱππεῖς δ᾽ ἱππῆας -- ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονύη 3 
ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων - 
χαλκῷ δηϊσωντες. ἀτὰρ κρείων ᾿Δγαμέμνων | 

αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ,, ᾿4ργείοισι κελεύων. 1 

ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ — 155 — 
πάντη v εἰλυφόων ἄνεμος φέρει; οἱ δέ Té ϑάμνοι 

πρόρριξοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ" 

ὡς ἄρ᾽ vx “Ἵτρείδῃ ““γαμέμνονι πῖπτε κάρηνα ἶ 

Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι | 

κείν ὄχεα κροτάλιξον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, 160. 

ἡνιόχους ποϑέοντες ἀμύμονας. οἱ δ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόχοισιν. 1 

Ἕχτορα δ᾽ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ vt κονίης | 
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ἐκ τ ἀνδροκτασίης ἔκ 9 αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ" 

| 24 ἰτρείδης δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν Ζαναοῖσι κελεύων. 166 

οἱ δὲ παρ᾽ ̓ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ “αρδανίδαο, 
μέσσον κἀπ πεδίον, παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο 
E μενον πόλιος" ὁ δὲ κεκληγὼς &msv αἰεὶ 
ἫΝ ᾽Ατρείδης, λύϑοῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἴχοντο, 110 
E. ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον. 
οἱ δ᾽ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο, βόες ὡς, 

| dore λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ 
πάσας" τῇ δέ v ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεϑρος" 
᾿ς δ᾽ ἐξ αὐχέν ἔαξε λαβὼν ὙΠ add ὀδοῦσιν 175 
πρῶτον, ἔπειτα δέ 9' αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσ-- 

32 G&L* 
ὡς τοὺς ̓ Δτρείδης ἔφεπε κρείων ᾿ἀγαμέμνων, 
αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον᾽ οἱ δ᾽ ἐφέβοντο, 
πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων 
: ᾿ἀτρείδεω ὑπὸ χερσί" περιπρὸ γὰρ ἔγχεϊ ϑῦεν. 180 

ἀλλ ὅτε δὴ τάχ ἐμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 
| ἵξεσϑαι, τότε δή ῥὰ πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τὲ 
* ἴδης ἐν κορυφῇσι καϑέξετο πιδηἕσσης, 
οὐρανόϑεν καταβάς" ἔχε δ᾽ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. 
Be" δ᾽ ὥτρυνε χφυσόπτερον ἀγγελέουσαν 185 

* , »Buow ἴϑι, Ἴρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι ψῦϑον ἐνίσπες. 
ὔφρ᾽ ἂν μὲν κεν ὁρᾷ ᾿Δἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 
ϑύ νοντ' ἐν προμάχοισιν, ἑναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 
τ ὄφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώχϑω 

“μα ἄρνασϑαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 190 

αὐτὰρ ἐπεί x. ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ 
EU ἄλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω 
κτείνειν, εἰσόκε ig ἐὐσσέλμους p d s 

δύ )ύ "ῃ t ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθη." 
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"OQ, 3i ? δ᾽ ΜΕ | δή Lt ΙΝ E 

g ἐφατ᾽, οὐδ΄ ἀπίϑησε ποθήνεμος exec Ιριυς, 195. 
A4 Q9 ,25 3 Ὁ » e 7 dM 

βῆ δὲ καὶ Ἰδαίων ὀρέων sig IAtov ὑρήν. * 

εὑρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, Ἕκτορα δῖον, E. 

ἑσταότ ἐν 9? ἵπποισι καὶ ἄρμασι κολλητοῖσυν᾽" 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἴρις 
e e , 1 E . 7 

^ Exvog, υἱὲ Πριάμοιο, zl μήτιυν άταλανγτξ, 

Ζεύς μὲ πατὴρ προξηκε τεὶν τάδε μυϑήσασϑαι. 

ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾷς ᾿4γαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, — 

ϑύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 

τόφο᾽ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἄνωχιν. 

᾿μάρνασϑαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 205. 

αὐτὰρ ἐπεί x ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ 3 

εἰς ἵππους ἅλεται, τότε TOL κράτος ἐγγυαλίξει 

κτείνειν, εἰσόκδ νῆας ἐϊσσέλμους ἀφίκηαι * 

δύῃ v ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλϑῃ.““ E 

'H uiv ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἴρις, 9210. 
ΜΝ $3 3 vg , 5 m 

Exrcoo δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσυν «Avo χαμᾶζε, 3 

ΗΝ 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ σερατὸν ὥχετο πάντη; E 

ὀτρύνων μαχέσασϑαι. ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. a 

οἵ δ᾽ ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν, 3 

"Apysio, δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 215. 

ἀρτύνϑη δὲ μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι" ἐν δ᾽ ᾿ἀγαμέμνων 

πρῶτος ὕρουσ᾽, ἔϑελεν δὲ πολὺ προμάχεσϑαι ἁπάν- 

τῶν. | 1 

Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

ὅστις δὴ πρῶτος ᾿ἡγαμέμνονος ἀντίος ἦλθεν , 

ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων. 220 

Ἰφιδάμας ᾿άντηνορίδης, ἠὔς τὲ μέγας τε, 

ὃς τράφη ἐν Θρήκῃ ἐριβώλακι, μητέρι μήλων" 

Κισσῆς τόνγ᾽ ἔϑρεψε δόμοις ἔνι τυτϑὸν ἐόντα 

μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον" 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον, 
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γήμας δ᾽ ἐκ ϑαλάμοιο uero κλέος ἵκετ᾽ ᾿ἀχαιῶν 

σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, ot οἱ ἕποντο. 
τὸ Ε : 

τὰρ 0 πεζὸς ἐὼν εἰς LU εἰληλούϑει" 230 . 

for δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
᾿Δτρείδης μὲν ὃ ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος. 

y Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ξώνην, ϑώρηκος ἔνερϑεν, 
"wvE, ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιϑήσας. 585 
το οὐδ᾽ ἔτορε ξωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
ἐργύρῳ ἀντομένη, μόλιβος ὥς, ἐτράπετ᾽ αἰχμή. 

τῇ Eo τόγε χειρὶ λαβὼν εὐρυκρείων ““γαμέμνων 
T ἐπὶ oi μεμαὼς ὥστε Alg, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς 
E πάσσατο᾽ τὸν δ᾽ ἄορι πλῆξ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. 240 
ὡς ὁ μὲν αὖϑι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον 
οἰκτρὸς. ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, 
᾿κουριδίης, ἧς οὔτι χάριν ἴδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν" 
πρῶϑ' ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι ὑπέστη, 
αἶγας ὁμοῦ καὶ δῖς, τά οἵ ἄσπετα ποιμαίνοντο. 245 
δὴ vóvs y "rosiüne "Ayau£uvov ἐξενάριξεν, 
n βῆ δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ᾿ἀχαιῶν τεύχεα καλα. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων, ἀριδεύκετος ἀνδρῶν, 
 πρεσβυγενὴς ᾿Αντηνορίδης, κρατερόν ῥά ἕ πένϑος 
ὀφϑαλμοὺς ἐκάλυψε, κασιγνήτοιο πεσόντος. 250 
στῇ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ, λαϑὼν Aycuéuvove δῖον, 
wv&s δέ μὲν κατὰ χεῖρα μέσην, ἀγκῶνος ἔνερϑεν, 
ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή. 

ῥίγησέν v &g ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿ἀγαμέμνων᾽ 
ἀλλ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, 255 
s ἀλλ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. 
don 0 Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον 
ο΄ Homeri Ilias. 14 
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ἕλκε ποδὸς μεμαῶς, καὶ ἀὕΐτει πάντας ἀρίστους' 

τὸν δ᾽ ἕλκοντ᾽ dv ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 

οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα" 260 

τοῖο δ᾽ im Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς. 
ἐνθ᾽ ᾿άντήνορος υἷες ὑπ᾽ ᾿Ατρείδῃ βασιλῆϊ 
πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ζἔϊδος εἴσω. 

Αὐτὰρ ὁ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 
ἐγχεῖ T ἄοφέ τε μεγάλοισί T6 χερμαδίοισιν, 265 

ὄφρα ot d ἔτι ϑερμὸν ἀνήνοϑεν ἐξ ὠτειλῆς. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα, 

ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος ᾿4τρεέδαο. 
3 "n5 ὡς δ᾽ δὲ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα, 

δριμὺ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείϑυιαι, 210 7 
Ἥρης ϑυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι, 

ὃς ὀξεῖ’ ὀδύναι δῦνον μένος ᾿Δτρείδαο. 
ὃς ὑίφθον δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλεν 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἑλαυνέμεν" ἤχϑετο γὰρ κῆρ. 

ἤῦσεν δὲ διαπρύσιον Ζίαναοῖσι γεγωνώς 275 . 

»9 φίλοι, “Ἵργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοποόροισιν 
φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητέετα Ζεὺς 
εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίέξευν."“ 
Ὃς ἔφαϑ᾽, ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 280 — 

νῆας ἔπι γλαφυράς" τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην᾽ 
ἄφρεον ὃὲ στήϑεα, óatvovro δὲ νέρϑε xovg, 
τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευϑε φέροντες. 

Ἕχτωρ δ᾽ ὡς ἐνοησ᾽ ᾿Ζγαμέμνονα νόσφι κιόντα, 

Τρωσί τε καὶ Μυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΐσας 285 

»Τρῶες καὶ Αὐύκιοι καὶ Ζίάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 
ἀνέρες ἔστε, φίλοι; μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 
olet ἀνὴρ ὥριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκεν 

Dh 

Ζεὺς Κρονίδης. ἀλλ᾽ ἰϑὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους 
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σεύῃ em ἀγροτέρῳ συὶ καπρέῳ ἠὲ λέοντι, 
ὡς ἐπὶ ᾿Δχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαϑύμους 

Ἕκτωρ Πριαμίδης, BOO τολουλῦ ἶσος "Ζρηϊ. 295 

αὐτὸς δ᾽ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει, 
ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,; 
ee καϑαλλομένη ἐοειδέα πόντον ὀρένει. 
(— Ἔνδϑα τίνα πρῶτον, τένα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν 

Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε oí Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; 800 
— "4catov μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην 
τῇ καὶ “όλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽ “Ἵγέλαον 
4 dicvwvóv T Ὦρόν vs καὶ ππόνοον μενεχάθμην. 

 χοὺς ἄρ᾽ 0y ἡγεμόνας Zavadv ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα. — 
E πληϑὺν, ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ 305 

ἀργεστᾶο Νύότοιο, βαϑείῃ λαίλαπι TUTTO: | 
: πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη 
᾿ σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς᾽ 
. ὡς ἄρα πυκνὰ καρήαϑ᾽ ὑφ᾽ Ἕχτορι δάμνατο λαῶν. 
ο΄ Ἔνϑα κε λοιψὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο, 
E vv x&v ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες ᾿Δχαιοὶ, 81: 

εἶ μὴ Τυδείδῃ Zhoyijóst κέκλετ᾽ Ὀδυσσεύς 

ηγΤυδείδη; τί παϑόντε xyusinia HorO dos ἀλκῆς; 

E... εἴ xsv νῆας ἕλη gutes "Exvog.* 315 
^ Tov à ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς ΖΙιομήδης 
ν᾽ »ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι: ἀλλὰ μένυνθα 
ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς 
᾿ Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέπερ ἡμῖν." 
ἊΝ OH καὶ Θυμβφαῖον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὧσε χωμᾶξε; 320 

14 * 
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ἀντίθεον ϑεράποντα ΜΜολίονα τοῖο ἄνακτος. 

τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν'" 

τὼ δ᾽ àv ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρωο 

ἐν κυσὶ ϑηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον᾽ 326 

ὡς ὄλεκον Τρῶας παλινορμένω᾽ αὐτὰρ ᾿᾽4χαιοὶ 

ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον. 

Ἔνϑ᾽ ἑλέτην δίφρον τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω, 

vis δύω Μέροπος Περκωσίου; ὃς περὶ πάντων 

jjóss μαντοσύνας, οὐδὲ ovg παῖδας ἔασκεν 330 

στείχειν dg πόλεμον φϑισήνορα" τὼ δέ of οὔτι 

πευϑέσθην᾽ κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος ϑανάτοιο. 

τοὺς μὲν Τυδείδης δουρικλευτὸς “ιομήδης 

ϑυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε ἀπηύρα" 

Ἱππόδαμον δ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. 335 

Ἔνϑα ὄφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων 

ἐξ Ἴδης καϑορῶν᾽ τοὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριξον. 

ἤτοι Τυδέος υἱὸς ““γάστροφον οὕτασε δουρὶ 

Παιονίδην ἥρωα κατ ἰσχίον᾽ οὐδέ οἵ ἵπποι 

ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα ϑυμῷ. 840 

τοὺς μὲν γὰρ ϑεράπων ἀπάνευϑ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ ὁ πεζὸς 

ϑῦνε διὰ προμάχων, eia φίλον ὥλεσε ϑυμόν. 

Ἕχτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς 

κεκληγῶς᾽ ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φαλαγγες. 

. «àóv δὲ ἰδὼν δίγησε βοὴν ἀγαϑὸς “"ιομήδης, 345 

αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

NGiv δὴ τὸδὲ πῆμα rdi ὄβοιμος dietam 

ἀλλ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσϑα μένοντες.“ 

Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 349 

καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, 

ἄκρην κὰκ κόρυϑα: πλάγχϑη δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι χαλκὸς, 

οὐδ᾽ ἵκετο χρόα καλόν" ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια | 

τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἵ πόρε Φοῖβος ᾿ἡπόλλων. 
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᾿Ἔχτωρ δ᾽ ὠκ ἀπέλεϑρον ἀνέδραμε, μοῦ δ᾽ ὁμίλῳ, 

στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείὔ͵ 355 

- γαίης" ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 

r ὄφρα δὲ Τυδείδης μετὰ δούρατος ὥχετ᾽ ἐρωὴν 

τῆλε διὰ προμάχων, ῦϑι οἱ καταείδατο γαίης; 
- 1090 Exvoo ἄμπνυτο; καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας 
 ἐξέλασ᾽ ἐς πληϑύὺν, καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαυναν. 860 

. δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς “:ομήδης 

E “0 Ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες ϑάνατον; κύον" ἡ τέ τοι ἄγχι 

p^ κακόν" νῦν αὐτέ σ᾽ τουσσατῦ Φοῖβος ᾿“πόλλων,. 

ᾧ μέλλεις εὔχεσϑαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 

od ϑήν σ᾽ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 5868 
εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε ϑεῶν ἐπιτάρροθός ἐστιν. 

 γῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, Ov κε κιχείω." 
— 7H καὶ Παιονίδην δουρικλυτὸν ἐξενάριξεν. 
αὐτὰρ ᾿“λέξανδρος, “Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 

Τυδείδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο, ποιμένι λαῶν, 870 
Ε στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ 
Ἴλου “]αρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. 
ἤτοι ὁ μὲν ϑώρηκα ᾿Δγαστρόφου ἰφϑίμοιο 

" &ivvv ἀπὸ στήϑεσφι παναίολον ἀσπίδα Y Gov 

xal κόρυϑα βριαρήν᾽ ὁ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκεν 816 

xal βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρὸς. 

ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς 

: ᾿ς ἐν γαίῃ κατέπηκτο. ὃ ὃὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας 

ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 
E. »Βέβληαι, οὐδ᾽ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν᾽ ὡς ὄφελόν τοι 
νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἑλέσϑαι. 381 

οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, 
οὔτε σε πεφρίκασι λέονϑ᾽ ὡς μηκάδες αἶγες. d 
E Τὸν δ᾽ ov ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Ζιιομήδης 

Lain λωβητὴρ, κέρᾳ ἀγλαὲ, παρϑενοπῖπα, 385 
Ec. 

bal" ἂν" Β 

n A. ien 



214 IA41A4402 4. 

εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηϑείης, 
οὐκ ἂν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες lot: 
viv δέ μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς EU EU αὕτως 
οὐκ ἀλέγω, ὡσεί με γυνὴ βάλοι ἡ παῖς ἄφρων" 

κοφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 890 
ἡ τ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ εἴ X ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, 

ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίϑησιν" 
τοῦ δὲ γυναικὸς μέν T ἀμφίδρυφοί εἶσι παρειαὶ, 
παῖδες δ᾽ ὀρφανικοί" ὁ δέ 9 αἵματι γαῖαν tiii. 

πύϑεται. οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ yvvaixsg.* 895. 
"Oc φάτο, τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύϑεν 

ἐλθὼν 
ἔστη πρόσϑ'᾽ - ὁ δ᾽ ὄπισϑε καϑεζόμενος βέλος ὠκὺ 
ἐκ ποδὸς ἕλκ, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἡλϑ᾽ ἀλεγεινή. 
ἐς Spon δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ, ἐπέτελλεν 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν᾽ ἤχϑετο γὰρ κῆρ. 

Oli$q δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς, οὐδέ "ug αὐτῷ 401 

Agyeta παρέμεινεν; ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας" 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 

»OQuo. ἐγὼ, ví πάϑω; μέγα μὲν κακὸν, αἴ κε, 

φέβωμαι 

πληϑὺν ταρβήσας" τὸ δὲ ῥίγιον, al xev ἁλώω 4Ἅ0ὅ 

μοῦνορ᾽ τοὺς δ᾽ ἄλλους “Ιαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. 

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 

οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο, 

ὃς δέ x ἀφιστεύῃσι μάχῃ ἔνι, τὸν δὲ μάλα χρεὼ | 

ἑστάμεναι κρατερῶς, ác ἔβλητ᾽ ἤτ' Ho «AAov.* 410 

Eiog ὁ ταῦϑ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυϑον͵ ἀσπιστάων, 

ἔλσαν δ᾽ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τυϑέντες. 
ὡς δ᾽ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες ϑαλεροέ τ΄ αἰξηοὶ 
σεύωνται, ὁ δέ v εἶσι βαϑείης ἐκ ξυλόχοιο 416 
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/ iiy λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν, 

ἀμφὶ δέ v ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ vs κόμπος ὀδόντων 

γίγνεται, οἵ δὲ μένουσιν ἄφαρ, δεινόν περ ἐόντα, 

ὥς ῥα τότ' ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα διίφυλον ἐσσεύοντο 

. Todes. Ó δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα ΖΙηϊοπίτ᾽ν 420 

οὕὔτασεν ὦμον ὕπερϑεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρὶ, 

αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξεν. 

“ἢ ᾿χιρσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα, καϑ' ἵππων ἀΐξαντα, 

᾿ δουρὶ κατὰ πρότμησιν vx ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 

] ᾿ νύξεν᾽ ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ" 426 
τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ Ἱππασίδην Χάροπ᾽ οὕταδε 

E δουρὶ, 

T ̓αὐτοκασίγνητον δὐηγενέος Σώκοιο. 

τῷ δ᾽ ἐπαλεξήσων Σῶκος πίξδν, ἰσόϑεος φώς" 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

E .9 Ὀδυσεῦ πολύαινε, δόλων ἀτ᾽ ἠδὲ πόνοιο, 430 

σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξξαι Ἱππασίδῃσιν, 

poss ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε ἀπούρας, 

d κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσῃς."“ 

: Be εἰπὼν οὔτησε xov ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 

διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλϑε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, 438 

καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, 

πάντα δ᾽ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαϑεν, οὐδέ τ᾽ ἔασεν 

᾿ Παλλὰς ̓4ϑηναίη μιχϑήμεναι ἔγκασι φωτός. 

γνῶ δ᾽ Ὀδυσεὺς 0 οἵ οὔτι βέλος κατὰ καίριον ἦλϑεν, 

*m δ᾽ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς υυὖϑον ἔειπεν 440 

: E » 4 δείλ᾽, ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεϑρος. 

p μέν ῥ᾽ du ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι" 
: po ὃ ἐγὼ ἐνθάδε nul φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν 
ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσϑαι., ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 

E εὔχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ "Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.“ς 445 
Ἦ καὶ ὃ μὲν φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει, 
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το δὲ μεταστρεφϑέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 

ὥμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν. r. 
δούπησεν δὲ πεσών᾽ ὁ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς 

» Xày, Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο, 450. 
φϑῆ δὲ τέλος ϑανάτοιο πιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας. 
ὦ δείλ᾽, οὐ μὲν σοίγε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 

ὄσσε καϑαιρήσουσι ϑανόντι περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ 
μησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες. 

UE 1 
τ 

1^8 

» 

αὐτὰρ ἔμ᾽, εἴ κε ϑάνω, κτεριοῦσί ys δῖοι Ayouot. 455 - 
Ὥς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος 

ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης" 
αἷμα δέ οἵ σπασϑέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ ϑυμόν. 
Τρῶες δὲ μεγάϑυμοι ὅπως ἴδον αἷμ’ Ὀδυσῆος, 
κεκλόμενοι καϑ' ὅμιλον ἐπ᾿ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. 460 
αὐτὰρ Oy ἐξοπίσω ἀνεχάξετο., αὖε δ᾽ ἑταίρους. 
τρὶς μὲν ἔπευτ᾽ ἤὔσεν, ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτὸς, 
τρὶς δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος ἀρηΐφιλος Μενέλαος. 
αἶψα δ᾽ &o Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 
«v διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 466 Ἢ 

ἀμφί μ᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ᾽ ccr), 
τῷ ἰκέλη ὡσεί ἕ βιῴατο μοῦνον ἐόντα 
Τρῶες, ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίένῃ. 
7 2 , , eC 3 , X »/ 

«AA ἴομεν καϑ' ομιλον" ἀλεξέμεναι yoo cusvvov. 
δείδω μή τι πάϑησιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωϑ εὶς, 410. 
ἐσθλὸς ἐὼν, μεγάλη δὲ ποϑὴ ΖΙαναοῖσι γένηται." 
“Ὡς εἰπὼν ὁ μὲν 49 , 0 δ᾽ ἀμ' ἕσπετο ἰσόϑεος φώς. 

, 

&Ugov ἔπειτ Ὀδυσῆα διίφιλον: ἀμφὶ δ᾽ ἀφ᾽ αὐτὸν | 
Τρῶες ἕπονϑ'᾽ ὡσεί vs δαφοινοὶ ϑῶες ὄρεσφιν 

ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ovr. ἔβαλ ἀνὴρ 415 
ἰῷ ἀπὸ νευρῆς᾽" τὸν μέν v ἤλυξε πόδεσσιν 
φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ᾽ ὀρωρῃ" 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστὸς, 

t 
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Om ogáyot μὲν DUE ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν 
D peus ΠΕΕΘΡΙ ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων 480 

Sip emn πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ Oy ἥρως 

αἴσσων ᾧ ὁ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς jue. 

vo. τὸν Μενέλαος ᾿4ρήϊος ἔξαγ᾽ ὁμίλου 
χειρὸς ἔχων, εἴως ϑεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους. 
— Ἄϊας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Ζίόρυκλον 
Πριαμίδην, νόϑον υἱὸν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον ovra, 
τ οὗτα δὲ “ύὐσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. 491 
ὡς δ᾽ ὁπότε πλήϑων ποταμὸς πεδίονδε κάτεισιν 
χειμάφρους κατ᾽ ὄρεσφιν, ὁπαξόμενος Διὸς ὄμβρῳ, 
πολλὰς δὲ δοῦς ἀξαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας 

l ἐσφέρεται, πολλὸν δέ € ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει, 

Es ὡς Bprae κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος “Αἴας, 496 

ϑαΐζων i ἵππους τε καὶ ἀνέρας. οὐδέ πω Ἕκτωρ 
 πεύϑεν, ἐπεί Qe μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης, 
ὔὄχϑας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα 

| ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα; βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει 500 

᾿- E 

A NM UT MES ΤΩ 

ἐγχεῖ 9 (€ ve, νέων δ᾽ AE ἐπα Ἢ 
οὐδ᾽ ἄν πω χάζξοντο κελεύϑον δῖοι ᾿Ἡχαιοὶ, 

εἰ μὴ ̓ 4λέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐκόμοιο, 
—— CHRUAMPAMA “Μαχάονα, ποιμένα iue 

Qu co Q 

E μή πῶς μὲν πολέμοιο μετακλινϑέντος ἕλοιξν. 

ὑτίχα δ᾽ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον 510 
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Q9, Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος yov, 
ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων 
βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους" 
ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων 
[ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί v ἤπια φάρμακα πάσσειν]." 615. 
Ὥς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 

αὐτίκα δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων 
Boiw , ̓'Δσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος᾽ 
μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην 
νῆας ἔπι γλαφυράς" τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ. 520 

Κεβοιόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν | 
Exvogu παρβεβαὸὼς, καί μὲν πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

,, Exvoo, νῶϊ μὲν ἐνθάδ᾽ ὀμιλέομεν ΖΙαναοῖσιν, 
ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος" οὗ δὲ δὴ ἄλλοι 

omi ὀρένονται ἐπιμὶξ, ἵπποι τε καὶ αὐτοί. 525. 

Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος" εὖ δέ μιν ἔγνων: 

εὐρὺ γὰρ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἔχει σάκος. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς 

κεῖσ᾽ ἵππους τε καὶ Qu ἰϑύνομεν, ἔνϑα μάλιστα 

ἱππῆες πεζοί τε, κακὴν ἔριδα πφοβαλόντες, 

ἀλλήλους ὀλέκουσι; βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὄρωρεν. βός 52 

Ὃς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 

ἷ μάστιγι λιγυρῇ᾽ vol δὲ πληγῆς ἀΐοντες 

ῥίμφ᾽ ἔφερον, ϑοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ ᾿4χαιοὺς, 

στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας" αἵματι δ᾽ ἄξων 

νέρϑεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἵ περὶ δίφρον, 

ἃς ἄρ᾽ ag ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον 536 

ot v dz ἐπισσώτρων. ὁ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον 

ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος" ἐν δὲ κυδοιμὸν 

ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνϑα δὲ χάξετο δουρός. ἑ 

αὐτὰρ ὁ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 640 

ἔγχεϊ v ἄορί τὲ μεγάλοισί τε χερμαδίοισιυν; 

Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. | 
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[Ζεὺς γάρ οἵ νεμεσᾶϑ', ὅτ᾽ ἀμεένονι φωτὶ μάχοιτο. ] 

(en Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανϑ' ὑψίξυγος. ἐν φόβον ὥφσεν᾽ 

| irs μὺν οὐκ εἰῶσι Bá» ἐκ πῖαρ ἐλέσϑαι 550 

πάννυχοι ἐγρήσσοντες᾽ ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίξων 

ἰϑύει; ἀλλ᾽ οὔτι πρήσδει᾽" ϑαμέες γὰρ ἄκοντες 

ἀντίον ἀΐσσουσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 

p ιόμεναί τὲ δεταὶ, τάστε τρεῖ ἐσσύμενός περ᾿ 

ἠῶϑεν δ᾽ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι ϑυμῷ᾽ 556 

Jg i«g τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἥτορ 

ἤϊε, πόλλ᾽ ἀέκων" περὶ γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

ὡς δ᾽ Or Q εὖνος. παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας 

νωϑὴς, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥδόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγη, 

κείρει v εἰσελϑὼν βαϑὺ λήϊον᾽ οἱ δέ vs παῖδες 560 

τύπτουσιν ῥοπάλοισι" βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν" 

σπουδῇ δ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο φορβῆς" 

ὃς τότ᾽ ἔπειτ᾽ 4ἴαντα μέγαν, Τελαμώνιον υἱὸν, 

Τρῶες ὑπέρϑυμοι πολυηγερέες T ἐπίκουροι 

ὑσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο. 565 

4 ἴας δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο ϑούριδος ἀλκῆς 

αὖτις ὑποστρεφϑεὶς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας 

Ὁώων ἱπποδάμων" ὁτὲ δὲ τρωπάσοίδτο φεύγειν. 

πάντας D): προξέργε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, 

' υὐτὸς δὲ Τρώων καὶ Axyouv ϑῦνε μεσηγὺ 570 
ἱστάμενος" τὰ δὲ δοῦρα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω, 
πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ, πάρος χρόα. λευκὸν ἐπαυρεῖν, 

E γαίῃ ἵσταντο, λιλαιόμενα χροὸς σαι. 
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Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος αγλαὸς υἷος Γ᾽ 
Βυὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσιν, 3 
στῇ ῥα παρ᾽ αὐτὸν ἰὼν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 
καὶ βάλε Φαυσιάδην “Ἵπισάονα, ποιμένα λαῶν, 
ἥπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἴϑαρ, δ᾽ ὑπὸ γούνατ ἔλυσεν" : 
EoovstvAos δ᾽ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε ἀπ’ Oo 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς 581 
τεύχε ἀπαινύμενον ᾿πισάονος, αὐτίκα τόξον 3 
ἕλκετ᾽ ἐπ᾿ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν otov — - 
δεξιόν" ἐκλάσϑη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν. A 
αψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάξετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, 588) 
ἤὔσεν δὲ διαπρύσιον “Ἰαναοῖσι γεγωνώς 4 
543 φίλοι, "Aoysíov ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

στῆτ᾽ ἐλελιχϑέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ 
Alav8 , ὃς βελέεσσι βιάξεται" οὐδέ ξ φημι 

φεύξεσϑ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος. ἀλλὰ μάλ ἄντην 690 
ἵστασϑ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν, Τελαμώνιον viov. 3 
Ὡς ἔφατ Εὐρύπυλος βεβλημεένορ᾽ of δὲ παρ᾽ αὐτὸν 

πλησίοι ἔστησαν, σάκε ὥμοισι κλίναντες, 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι. τῶν δ᾽ ἀντίος ἤλυϑεν Αἴας, | 
στῆ δὲ μεταστρεφϑεὶς, ἐπεὶ ἵκετο ἔϑνος ἑταίρων. 598 
Gg of μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰϑομένοιο᾽ 3 
Νέστορα δ᾽ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι 
ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. 
τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿Δχιλλεύς" 
ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρύμνῃ μεγακήτεϊ vi, 600 
εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά vs δακρυόεσσαν. | 
αἶψα δ᾽ ἑταῖρον ξὸν Πατροκλῆα προσέειπεν, 
φϑεγξάμενος παρὰ νηός" ὁ δὲ κλισίηϑεν ἀκούσας, 

ἔχμολεν I (cog "Aon, κακοῦ δ᾽ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. 
τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός 605. 

.. Τίπτε μὲ κικλήσκεις, ᾿Αχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο seo 
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E E », dis yr τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, 
71 ν ὀΐω dius γούνατ' ἐμὰ στήσεσϑαι ᾿Δχαιοὺς 

| Manic ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός" 
ποι, yo us παρήϊξαν πρόσσω μεμαυΐαι."" 615 

Ὡς φάτο, Πάτροκλος δὲ Vote ἐπεπείθϑεϑ᾽ ἑταίρῳ, 

ἢ δὲ θέειν παρά τε κλισίας καὶ νῆας ̓ “χαιῶν. 
Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην ΝΝηληϊάδεω ἀφίκοντο, 

αὐτοὶ μέν ῥ᾽ ἀπέβησαν ἐπὶ χϑόνα πουλυβότειραν, 
ποὺς δ᾽ Εὐρυμέδων ϑεράπων λύε τοῖο γέροντος 620 

ἐξ ὀχέων τοὶ δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων, 
γάντε ποτὶ πνουὴν παρὰ 9iv ἁλός" αὐτὰρ ἔπειτα 

ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι καϑῖξον. | 
τοῖσι δὲ τεῦχε XUXELO ἐὐπλόκαμος ᾿Εκαμήδη, 
τὴν ἄρετ' ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσε v 4χιλλεὺς, 625 
ϑυγατέρ᾽ “4“φσινόου μεγαλήτορος, ἣν οἵ ̓ Δχαιοὶ 
ἔξελον, οὔνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. 
ἢ σφωὶῖν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεξαν 
καλὴν κυανόπεξαν ἐὔξοον, αὐτὰρ ém αὐτῆς 

χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον, ποτῷ ὄψον, 680 

ἠδὲ μέλι χλωρὸν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτὴν, 
πὰρ δὲ δέπας περικαλλὲς, Ó οἴκοθεν "y ὁ γεραιὸς, 
E. ἥλοισι πεπαρμένον" οὔατα δ᾽ αὐτοῦ 
τέσσαρ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον 
E ὕσειαι νεμέϑοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ πυϑμένες ἦσαν. 635 

Aog μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης 
ἰεῖον ἐὸν, Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. 
τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ εἰκυῖα ϑεῇσιν 
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οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν 

κνήστι χαλκείῃ; ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν; 649 

πινέμεναι δ᾽ ἐκέλευσεν, ἐπεί δ᾽ ὥπλισσε κυκειῶΘὨἩ. 

τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πίνοντ Fire: πολυχαγκέα δίψαν, 

μύϑοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ὀνέποντες, 

Πάτροκλος δὲ ϑύρῃσιν ἐφίστατο, ἰσόϑεος φώς. 

τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ ϑρόνου (Qvo φαεινοῦ, 645. 

ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλὼν, κατὰ δ᾽ ἑδριάασϑαι ἄνωγεν. ὁ 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἀναίένετο εἶπέ τε μῦϑον 

Οὐχ ἔδος ἐστὶ, γεραιὲ διοτρεφὲς, οὐδέ μὲ τεσ ΗΝ 

αἰδοῖος νεμεσητὸς ὃ μὲ προέηκε πυϑέσϑαι 

ὅντινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 660. 

γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. 

νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος elu Aqui. i 

εὖ δὲ σὺ οἶσϑα, γεραιὲ διοτρεφὲς, οἷος ἐκεῖνος 

δεινὸς ἀνήρ᾽ τάχα x&v καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο."" Y 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 655. 

stmt v ἄρ᾽ ὧδ᾽ ᾿Δχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας ᾿Αχαιῶν, 

ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται: οὐδέ τι οἶδεν 

πένϑεος ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν᾽ οἵ γὰρ ἄριστοι 

ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τ8. ' 

βέβληται μὲν ὁ Τυδείδης, κφατερὸς Ζιομήδης, 660 

οὕτασται δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ᾽ ᾿Δγαμέμνων᾽ ᾿ 

[βέβληται ὃξ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ ἢ 

τοῦτον δ᾽ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο 

ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 4 

ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει. 665| 

| 
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ἢ μένει εἰσόκε δὴ νῆες ϑοαὶ ἄγχι ϑαλάσσης, 

4ργείων ἀέκητι, πυρὸς δηΐοιο ϑέρωνται; 

αὐτοί τὲ κτεινώμεϑ' ἐπισχερώ; -- οὐ γὰρ ἐμὴ Ts 

ἔσϑ᾽ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. ; 

εἶθ᾽ ὡς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη; 670. 
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πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν. 
ὅσσα συῶν συβόσεια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, 
ἵππους δὲ ξανϑὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, 680 
πάσας ϑηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. 
καὶ τὰ μὲν ἡλασάμεσϑα Πύλον Νηλήϊον εἴσω 
ἐγνύχιοι προτὶ ἄστυ" γεγήϑει ὃὲ φρένα Νηλεὺς, 
ὕνεκά μοὶ τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμόνδε κιόντι. 

κήρυκες δ᾽ ἐλίγαυνον ἅμ᾽ ἠοῖ φαυνομένηφιν ο 688 
ovs ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ; 
οἵ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες 
δαίτρευον᾽ πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον, 
ὡς ἡμεῖς MAP Bor κεκακωμένοι ἐν IIvAo ἡμεν. - 
ἐλθὼν γὰρ δ᾽ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη 690 
τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ᾽ ἔκταϑεν ὅσσοι ἄριστοι. 
δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες qusv: 
τῶν οἷος λιπόμην, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ὄλοντο. - 
αὖϑ' ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες, 
μέας ὑβρίζοντες, ἀτάσϑαλα μηχανόωντο. - 695 

ix δ᾽ ὁ γέρων ἀγέλην vs βοῶν xol πῶῦ μέγ᾽ οἰῶν 
λετο, κρινάμενος τριηκόσί ἠδὲ νομῆας. 
αὐ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ ὀφείλετ' ἐν Ἤλιδι δέῃ, 

τέσσαρες ἀϑλοφόροι i ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, 

λϑόντες uev ἄεϑλα. περὶ τρίποδος γὰρ ἐμελλον 700 
εὐσεσϑαι" τοὺς δ᾽ αὖϑι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας 
Menos, τον δ᾽ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. 
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τῶν ὁ γέρων ἐπέων nox ἠδὲ καὶ éoyov —— | 
ἐξέλετ ἄσπετα moAAd: τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκεν 
ἰδαιτρεύειν, μή τις oL ἀτεμβόμενος κίοι lon]. 705 
ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ Y 
ἔρδομεν ἱρὰ ϑεοῖς" of δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες 
ἦλϑον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι, 
πανσυδίῃ μετὰ δέ σφι Μολίονε ϑωρήσσοντο i 
παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽, οὕπω μάλα εἰδότε ϑούριδος ἀλκῆς. . 
ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις, αἰπεῖα κολώνη, ΤῊΣ 
τηλοῦ ἐπὶ Age, νεάτη Πύλου ἠἡμαϑόεντος" 

τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. 
ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαϑον, ἄμμι δ᾽ ᾿Ζϑήνη 
ἄγγελος ἦλϑε ϑέουσ᾽ dz Ὀλύμπου ϑωρήσσεσϑαι 715. 

évvvyoc, οὐδ᾽ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίξειν. οὐδέ us Νηλεὺς : 

" IR d e TEX 

CAS 

εἴα ϑωρήσσεσϑαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους" i 
οὐ γάρ πώ τί w. ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα. 
ἀλλὰ καὶ ὡς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισιν, 1730 
καὶ πεζός περ ἐὼν. ἐπεὶ ὡς ἄγε νεῖκος ᾿'4ϑήνη. 1 
ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων u 
ἐγγύϑεν ᾿ἀρήνης, 09v usivausv Ἠῶ δῖαν 1 
ἱππῆες Πυλίων, và δ᾽ ἐπέρροεον ἔϑνεα πεζῶν. 1 
ἔνϑεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 125. 
ἔνδιοι ἱκόμεσϑ'᾽ ἱερὸν ῥόον ᾿Δλφειοῖο. i 
ἔνϑα Ζιὶ ῥέξαντες Uzsouevst ἱερὰ καλὰ, | 
ταῦρον δ᾽ ᾿Δλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, ἃ 
αὐτὰρ dva γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην; 8 
δόρπον incu ἑλόμεσϑα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν E 

καὶ κατεκοιμήϑημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος 731 
ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάϑυμοι Ἐπειοὶ E 
ἀμφίσταντο δὴ ἄστυ διαπραϑέειν μεμαῶτες. E 

ἀλλά σφι προπάροινϑε φάνη μέγα ἔργον Agqgog* — 
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E: γὰρ iios φαέϑῶν ΤῊ σοῦχεθε γον, 186 

ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃσιν" ἐγὼ δ᾽ ἐς sco ὀρούσας 

ἣν στῆν δὰ μετὰ προμάχοισιν. ἀτὰρ μεγάϑυμοι ᾽Επειοὶ 

* ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα 143 

E ἡγεμόν ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι. 

| αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος, 

3 πεντήκοντα δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς ἕκαστον 

φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας, ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 

καί νύ κεν ᾿Αχτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα, 7568 

β ES μή σφωξ πατὴρ εὐρυκρείων. ἐνοσίχϑων 
| ἐκ πολέμου ἐσάωσε. καλύψας ἤέρι πολλῇ. 
— dva Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν᾽ 

Ἂν τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσϑα διὰ σπιδέος πεδίοιο, 

"e - wreivovvég τ᾽ αὐτοὺς ἀνά v ἔντεα καλὰ λέγοντεβ, 158 
m ὄφρ᾽ ἐπὶ ΞΒουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους 

— πέτρης v Κἀλενίης, καὶ ᾿4λεισίου ἔνϑα κολώνη 

* κέκληται" ὅϑεν αὐτις ἀπέτραπε λαὸν Aia. 

ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον" αὐτὰρ ̓ Αχαιοὶ 
ἂψ ἅπο Βουπρασίοιο Πυύλονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους, 160 
πάντες δ᾽ εὐχετόωντο ϑιεῶν Zi Νέστορί τ ἀνδρῶν. 

᾿ ὡς ἔον, εἰποτ' ἔον ys μετ᾽ ἀνδράσιν. αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς 

S - οἷος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται᾽ 1 τέ μὲν οἴω 
om πολλὰ μετακλαύσεσϑαι; ἐπεί x ἀπὸ λαὸς ὄληται. 
p ὦ πέπον, ἦ μὲν golpe “Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν 1768 

» ἤματι τῷ ὅτε ο᾽ ἐκ Φϑίης ᾿ἀγαμέμνονι πέμπεν. 
bed Homeri llias. 15 
χὰ 

Ἂν i 
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νῶϊ δέ v ἔνδον ἐόντες, ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς. 
πάντα μάλ᾽ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ag ἐπέτελλεν. 
Πηλῆος δ᾽ ἱκόμεσθα δόμους εὐναιξτάοντας 
λαὸν ἀγείροντες κατ ᾿4χαιΐδα πουλυβότειραν. 1710 
ἔνϑα δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον | 
ἠδὲ σὲ, πὰρ δ᾽ ᾿Δχιλῆα. γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς 
πίονα μηρί ἔκαιε βοὸς zlii τερπικεραύνῳ 
αὐλῆς ἐν χόρτῳ £ys δὲ χφύσειον ἄλεισον, 
σπένδων αἴϑοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰϑομένοις ἱεροῖσιν. 118. 
σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρδα; νῶϊ δ᾽ ἔπειτα 
στῆμεν ἐνὶ προθύροισι: ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ayu- - 

λεὺς, 

ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλὼν, κατὰ δ᾽ ἑδριάασϑαι ἄνωγεν, 
ξείνιά Y εὖ παρέϑηκεν, & τε ξείνοις ϑέμις ἐστίν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 780. 
ἤρχον ἐγὼ μύϑοιο, κελεύων ὕμμ' &u ἔπεσϑαι" 
σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠϑέλετον, τὼ δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. 
Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ ᾿Δχιλῆϊ 
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων. 7Τ84 
σοὶ δ᾽ αὖϑ'᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος; Ἄκτορος υἱός 
ἐτέκνον ἐμὸν, γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν ““χιλλεὺς, 

πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι" βίῃ δ᾽ ὅγε πολλὸν ἀμείνων. 

ἀλλ εὖ of φάσϑαι πυκινὸν ἔπος ἠδ᾽ ὑποϑέσϑαι 

καί OL σημαίνειν" ὁ δὲ πείσεται εἰς ἀγαϑὸν περ." 789 

ὡς ἐπέτελλ' ὃ γέρων, σὺ δὲ λήϑεαι. ἀλλ ἔτι καὶ νῦν 

ταῦτ᾽ εἴποις ᾿4χιλῆϊ δαΐφρονι, ai xs πέϑηται. 

τίς δ᾽ οἶδ᾽ si κέν oí σὺν δαίμονν ϑυμὸν ὀρέναις 

παρειπῶών; ἀγαϑὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. 

εἰ δὲ τινὰ φρεσὶν ἧσι ϑεοπροπίην ἀλεείνει 

καί τινώ οἵ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, 195. 

ἀλλὰ GÉ περ rosse ἅμα δ᾽ ἄλλος λαὸς ἑπέσϑω ' 

Μυρμιδόνων, ai κέν τι φόως “Ἰαναοῖσι γένηαι" 
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E. χαὶ TOL τεύχεα «οὐ δότω πόλεμύνδε φέρεσϑαι, 

᾿ αἴ πέ σε τῷ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

33 Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ "Apiítot υἷες yov 800 

2 τειρόμενοι" ὀλίγη δέ v ἀνάπνευσις πολέμοιο. : 

z3 E δέ κ᾽ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀὐτῇ 

 ὥσαισϑε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. iR 

4 "Oc φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν, 

3 βῆ ὃὲ ϑέειν παρὰ νῆας ἐπ’ Αἰακίδην ᾿Δχιλῆα. 805 

- ἀλλ ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος ϑ'είοιο 

T ἷξε ϑέων Πάτροκλος; ἵνα 69 ἀγοφή ve ϑέμις τϑὸ 

- mv, τῇ δὴ καί σφι ϑεῶν ἐτετεύχατο βωμοὶ, 

- ἔνϑα οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησεν, 

E. διογενὴς Εὐαιμονίδης, κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ, 810 

E. σχάξων ἔκ πολέμου" κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδοὼς 

E ὦμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο, 

r eiue μέλαν κελάρυξε" νόος y& μὲν ἔμπεδος ἦεν. 

1 τὸν δὲ ἰδὼν ᾧκτειρξ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς, 

3 E δ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 815 

FJ /— »4 δειλοὶ, zlavadv ἡγήτοφες ἠδὲ μέδοντες, 

ὡς ἄρ᾽ ἐμέλλετε, τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης. 

 ἄσειν ἐν Τροίῃ TO EUG κύνας ἀργέτι δημῷ. 

"ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, διοτρεφὲς Εὐρύπυλ ἥρως, 

Ἢ ἡ Ἂ ἔτι που σχήσουσι πελώριον "Exvog ἀγα 820 

— 5 ἤδη φϑίέσονται ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες." 

ἱ “Τὸν δ᾽ «vv Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον quc 

- SO UXETL, διογενὲς Πατρόκλεις, ἄλκαρ ᾿Δχαιῶν 

n. σεται, ἀλλ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. 

— οἵ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 825 

Ἢ ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε 

» χερσὶν ὕπο Τρώων“ τῶν δὲ σϑένος ὄρνυται αἰεί. 

— ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ eta μέλαιναν, 
V 

μηροῦ δ᾽ ἔκταμ᾽ ὀϊστὸν, ἀπ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν 

E. 1s * 
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wt ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ᾽ ἥπια φάρμακα πάσσε, 830. 
ἐσθλὰ, τά σε προτί φασιν ᾿Δχιλλῆος δεδιδάχϑαι, ' 
ὃν Χείρων ἐδίδαξε, δικαιότατος Κενταύρων. 
ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων, 
τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα, | 
χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἑἰητῆρος, 835 — 
κεῖσϑαι" ὁ δ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν "Agua. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός 
οοςπῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥδέξομεν,. Εὐρύπυλ᾽ - 

ἥρως; 
ἔρχομαι, ὄφρ᾽ ᾿Δχιλῆϊ δαΐφρονι μῦϑον ἐνίσπω, 
ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος, οὖρος ᾿Ζχαιῶν. 840.ῦ 

ἀλλ οὐδ᾽ ὥς περ σεῖο μεϑήσω τειρομένοιο."“ | 
Ἦ καὶ ὑπὸ στέῤνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν 

ἐς κλισίην: ϑεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. 
ἔνϑα μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ 
ὀξὺ βέλος περιπευκὲς, ἀπὶ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν 
νίξ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν 846 
χερσὶ διατρίψας, ὀδυνήφατον, 1j οἵ ἁπάσας 
ἔσχ ὀδύνας" τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα. 

1414402 M. 

Τευιχομᾶαχί α. 

Ως ὁ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 

(àv Εὐρύπυλον βεβλημένον" of δ᾽ ἐμάχοντο 
᾿Δργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 
τάφρος ἔτι σχήσειν ΖΙαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερϑεν 
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εὐρὺ, τὸ πονήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάρρον — o» 

ἤλασαν" οὐδὲ ϑεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας, 

ὄφρα σφιν νῆάς τε ϑοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν 

ἐντὸς ἔχον Qoo: ϑεῶν δ᾽ ἀέκητι τέτυκτο 

 ἀϑανάτων᾽ τὸ καὶ οὔτι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν. 

ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνί ᾿Δχιλλεὺς 10 

- καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρϑητος πόλις ἔπλεν, 

- χόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος ᾿Αχαιῶν ἔμπεδον ἦεν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων ϑάνον ὅσσοι ἄριστοι; 

- πολλοὶ δ᾽ ᾿Δργείων οἵ μὲν δάμεν, οἱ δ᾽ ἑλίποντο; 

- πέρϑετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, 15 

᾿Αργεῖοι δ᾽ ἐν νηυσὶ φέλην és πατρίδ᾽ ἔβησαν, 

δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ ᾿Ζπόλλων 

τεῖχος ἀμαλδῦναι, ποταμῶν uévog εἰσαγαγόντες; 

ὅσσοι ἀπ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ἅλαδε moogéovou, 

Ῥῆσός 9' Ἑπτάπορός τε Κάρησός τὲ Ῥοδίος τὸ. 20 
“ V Lol 2! -ν : 

8 Γρήνικος τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος 
2 Ex , e 1 , Ἁ , 

᾿ς χαὶ Σιμόεις, 081 πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφαλειαὶ 

" χάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιϑέων γένος ἀνδρῶν᾽ 

τῶν πάντων ὁμόσε στόματ᾽ ἔτραπε Φοῖβος ᾿“πόλλων, 
ἥν, 

τὸ 

ἐννῆμαρ δ᾽ ἐς τεῖχος ἵει δόον" 0s δ᾽ ἄρα Ζεὺς 36 

συνεχὲς, ὄφρα xs ϑᾶσσον ἀλίπλοα τεέχεα ϑείη. 

αὐτὸς δ᾽ ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαυναν 

ἡγεῖτ᾽, ἐκ δ᾽ ἄρα πάντα ϑεμείλια κύμασι πέμπεν 

— φιτρῶν καὶ λάων, τὰ ϑέσαν μογέοντες ᾽Αχαιοὶ, 

- Aeiw δ᾽ ἐποίησεν παρ᾽ ἀγάφφοον Ἑλλήσποντον, 80 

— αὖτις δ᾽ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάϑοισι κάλυψεν, 

᾿ τεῖχος ἀμαλδύνας" ποταμοὺς δ᾽ ἔτρεψε νξεσϑαι 

E χὰρ ῥόον, ἧπερ πρόσϑεν lev καλλίρροον ὕδωρ. 

᾿ Ὡς ἄρ᾽ ἔμελλον ὑπισϑὲ Ποσειδάων καὶ ᾿Ζ“πόλλων 

 ϑησέμεναι" τότε δ᾽ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή ve δεδήδι — 35 

— γχεῖχος ἐὔδμητον, κανάχιξε δὲ δούρατα πυργῶν 
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βαλλόμεν᾽ * '4ργεῖοι δὲ Ζιὸς μάστιγι δαμέντες 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο, 
Ἕκτορα δειδιότες, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο" 
αὐτὰρ Oy, ὡς τὸ πρόσϑεν, ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ. 40 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὧν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι ϑηρευτῇσιν 
κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σϑένεϊ βλεμεαίνων" 
οἱ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες 
ὠντίοι ἵστανται καὶ ἀκοντίξουσι ϑαμειὰς 
αἰχμὰς ἐκ χειρῶν" τοῦ δ᾽ οὔποτε κυδάλιμον κῆρ 45 
ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα᾽ 
ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίξων" 

ὅππη v ἰϑύσῃ, τῇτ᾽ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν" 
ὡς Ἕχτωρ ἀν ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεϑ'᾽ ἑταίρους, 
τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν. οὐδέ οὗ ἵπποι 50 
τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιξον ἐπ᾽ ἄκρῳ 
χείλει ἐφεσταότες᾽ ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος 
εὐρεῖ᾽, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὑπερϑορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι 
δηϊδίη" κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν. 
ἕστασαν ἀμφοτέρωϑεν, ὕπερϑεν δὲ σκολόπεσσιν — 55 
ὀξέσυν ἠρήρει, τοὺς ἔστασαν υἷες ᾿4χαιῶν 
πυκνοὺς καὶ μεγάλους, δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν. 
ἐνθ᾽ οὔ κεν ῥέα ἵππος éUvQoyov ἄρμα τιταίνων 
ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσιν. 59 
δὴ τότε Πουλυδάμας ϑρασὺν “Ἕκτορα εἶπε παραστάς 

»Exroo τ᾽ ἠδ᾽ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ᾽ ἐπικούρων, 

ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους. 
ἡ δὲ μάλ᾽ ἀργαλέη περάαν: σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ 
ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ᾽ αὐτοὺς τεῖχος ᾿4χαιῶν. 
ἔνϑ᾽ οὔπως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι 65 
Peres στεῖνος γὰρ, 091 τρώσεσϑαι ὀΐω. 
εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζξει 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ Ver. ἀρήγειν, 
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L.«* 

SW. 

οὐκέτ ἔπειτ ὀΐω οὐδ᾽ ἄγγελον ἀπονέεσϑαι 

᾿ἄψορρον προτὶ ἄστυ ἑλιχϑέντων ὑπ᾽ ᾿4χαιῶν. 
E. ) » 3 e ?V , b! , , , 

ἀλλ QGyeU , ὡς ἂν ἐγῶν εἴπω, πειϑωμεϑα παντὲς. Τὸ 

ἕππους μὲν ϑεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῷ; 

αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

“Ἕκτορι πάντες ἑπώμεϑ᾽ ἀολλέες" αὐτὰρ ᾿4χαιοὶ 

οὔ μενέουσ᾽, εἰ δή σφιν ὀλέϑφου πείρατ᾽ ἐφῆπτα 

o Ὡς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ᾽ Ἕκτορι μῦϑος ἀπή- 

τ μῶν. 80 

᾿αὐτίχα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶξε. 

p μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ᾽ ἵππων ἠγερέϑοντο, 
E. 2? 9-2 Ἁ , » , Ao» Ο e 

ἀλλ᾽ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Exvoga δῖον. 

ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος 

ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὐὖϑ' ἐπὶ vigo 85 
Te 

, N , 

- οἵ δὲ διαστάντες, σφεας αὐτοὺς ἀρτύναντες, 
25) L 

δι, 3st , 

- πένταχα κοσμηϑέντες ἂμ T]yspoveoovv ἕποντο. 

ο Of uiv ἅμ’ "Exvog ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι, 

οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα 

τεῖχος δηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσϑαι. 90 
, , , er ' 925,25 » 

καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εὐπετο᾽ παρ δ΄ &Q οχεσφιν 

ἄλλον Κεβοιόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ. 

τῶν δ᾽ ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ ᾿4λκάϑοος καὶ ᾿“γήνωρ, 

᾿ τῶν δὲ τρίτων “Ἕλενος καὶ Ζηΐφοβος ϑεοειδὴς, 
- tT , , , “5. M e, "m 

: υἷε δύω Πριάμοιο" τρίτος ὃ ἣν “σιος TjQOG, 95 

Tek, » L4 , 
, 

Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν ᾿ἀρίσβηϑεν φέρον ἵππου 
e ] 

- 2) , 

 αἴϑωνες ueyaAoL, ποταμου ἄπο Σελληεντος. 

— τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐῦς πάϊς ᾿Αγχίσαο; 

Αἰνείας, ἅμα τῷγε δύω ᾿ἀντήνορος vie, » 

.. 

Tie. 
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Αρχέλοχός v Anápag τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 
Σαρπηδὼν δ᾽ ἡγήσατ᾽ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων, 
πρὸς δ᾽ ἕλετο Γλαῦκον καὶ Ἵρήϊον "Aavegoztatov: 
of γάρ ol εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι : 
τῶν ἄλλων μετά γ᾽ αὐτόν: ὁ δ᾽ ἔπρεπε xol διὰ 

πάντων. 1 

of δ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσιν, — 105. 
βάν ῥ᾽ ἰϑὺς ΖΙαναῶν λελιημένοι, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 
σχήσεσϑ᾽, ἀλλ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι. 

Ἔνϑ᾽ ἅλλοι Τρῶες τηλεκλειτοί v ἐπίκουροι 
βουλῇ Πουλυδάμαντος ἀμωμήτοιο πέϑοντο᾽" 
ἀλλ᾽ οὐχ Ὑρτακίδης ἔϑελ᾽ "Ζσιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 110. 
αὖϑι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον ϑεράποντα, | 
ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι ϑοῇσιν, 
νήπιος, οὐδ᾽ ἄφ᾽ ἔμελλε, κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας, 
ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν 
ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν" 115 
πρόσϑεν γάρ μὲν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεκάλυψεν 
ἐγχεὶ Ἰδομενῆος, ἀγαυοῦ ΖΙευκαλίδαο. 
εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερὰ, τῇπερ ᾿Δ4χαιοὶ 
ἐκ πεδίου víoGovro σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν" 
τῇ δ᾽ ἵππους vs καὶ ἅρμα δυήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν 120 
εὑρ᾽ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα, 
ἀλλ᾽ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ vuv. ἑταίρων 
ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας. 
τῇ δ᾽ ἐἰϑὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο — 
ὀξέα κεκλήγοντες" ἔφαντο γὰρ οὐκέτ᾽ ᾿χαιοὺς 125 
σχήσεσϑ', ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι, Ἶ 
νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ᾽ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους, 
υἷας ὑπερϑύμους “απιϑάων αἰχμητάων, 
τὸν μὲν Πειριϑόου υἷα, κρατερὸν Πολυποίτην, 
τὸν δὲ “εοντῆα, βροτολοιγῷ ἶσον "Apt. 180 
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τῶ rp ἄρα προπάροιϑε πυλάων ὑψηλάων 

- m 

st ign ebbe ascie ἀραρυϊαι: 

ὡς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιϑότες ἠδὲ βίηφιν 135 

Brpvov ἐπερχόμενον μέγαν “Ἄσιον οὐδ᾽ ἐφέβοντο. 

“οἱ δ᾽ ἰϑὺς πρὸς τεῖχος ἐύδμητον, βόας αὔας 

ὑψόσ᾽ ἀνασχόμενοι; ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ 

“Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην 

EA Aout T "üduetvro Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε. 140 

οἱ δ᾽ ἤτοι stc μὲν ἐνκνήμιδας ᾿Δχαιοὺς 

δ νυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσθαι περὶ adv: 

E: ἐπειδὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν 

E. oQag, ἀτὰρ ΖΙαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 

κ δὲ τὼ ἀΐξαντε πυλάων πρόσϑε μαχέσϑην,; 144 

 ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, vOT ἐν ὄρεσσιν 

᾿ ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα, 

δοχμώ v ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην. 

πρυμνὴν ἐμτάμνοντες, ὑπαὶ δέ vs κόμπος ὀδόντων 

γίγνεται; εἰσόκε τίς TE βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕληται" 150 

ὡς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήϑεσσι qasuog 

ἄντην βαλλομένων" μάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο, 

2 MM καϑύπερϑε πεπουϑότες ἠδὲ βίηφιν. 

Pho» ἀμυνόμενοι σφῶν v αὐτῶν καὶ κλισιάων 155 

“νηῶν τ ὠκυπόρων. νιφάδες δ᾽ ὡς πῖπτον égae, 

; Gor ἄνεμος ξαὴς, νέφεα σκιόεντα δονήσας; 

: ταρφειας κατέχευεν ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ" 

ὡς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον, ἠμὲν Agua 

ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων" κόρυϑες δ᾽ ἀμφ᾽ «vov ἀὕὔτευν 160 

E μεν μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ἀβφμλδτασαί. 
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"Acuog Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας à ἔπος ηὗδα 

»Ζεῦ πάτερ, 1] ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο 
πάγχυ μάλ᾽ οὐ γὰρ ἔγωγ' ἐφάμην ἡ ἥρωας ̓ Δχαιοὺς 160 
σχήσειν ἡμέτερόν γὲ μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους. 
of δ᾽, ὥστε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι 
οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ, 
οὐδ᾽ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες 
ἄνδρας ϑηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων, 170 
ὡς οἵγ᾽ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ᾽ ἐόντε 
χάσσασϑαι, πρίν γ᾽ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι." 
Ὃς ἔφατ᾽, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ᾽ ἀγορεύων — 

"Exvógs γάρ οἵ ϑυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. 
[4λλοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν" 

ἀργαλέον δὲ με ταῦτα ϑεὸν ὡς πάντ᾽ ἀγορεῦσαι. 176 | 
πάντη γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει ϑεσπιδαὲς πῦρ 
λάϊνον" ᾿Αργεῖοι δὲ, καὶ ἀχνύμενοί περ, ἀνάγκῃ 
γηῶν ἠμύνοντο" ϑεοὶ δ᾽ ἀκαχείατο ϑυμὸν 
πάντες, ὅσοι Ζίαναοῖσι μάχης ἐπιτάρροϑοι ἦσαν. 180 
σὺν δ᾽ ἔβαλον “απέϑαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα. 
Ἔνϑ᾽ αὖ Πειριϑόου υἱὸς, κρατερὸς Πολυποίτης, 

δουρὶ βάλεν “άἄμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρήου" 
οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διαπρὸ 
αἰχμὴ χαλκείη δῆξ᾽ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 185 
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο᾽ δάμασσε δέ μὲν μεμαῶτα. 
αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν. 
υἱὸν δ᾽ ᾿δντιμάχοιο “εοντεὺς, ὄξος Apos, 
ἹΙππόμαχον βάλε δουρὶ, κατὰ ξωστῆρα τυχήσας. 
αὖτις δ᾽ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 190 

᾿ἀντιφάτην μὲν πρῶτον, ἐπαΐξας δί ὁμίλου, 
πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη" 
αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην 
πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. 
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^ "0gd of τοὺς ἐνάριξον ἀπ ἔντεα μαρμαέφοντα, 190 

E 099 οἵ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο; 

οὗ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν ὃξ μάλιστα 

τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας, 
οἵ ῥὶ ἔτι μερμήριξον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ. 

E- γάρ σφιν ὍΔΕ περησέμεναι, ΜῈ} ΜΡΊθΩ: 200 

αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀφιστερὰ λαὸν ἐέργων, 

φοινήεντα δράκοντα preop ὀνύχεσσι πέλωρον 

᾿ ξωὸν, ἔτ᾽ ἀσπαίροντα" καὶ οὕπω λήϑετο χάρμης. 

R - x0 te γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆϑος παρὰ δειρὴν 

ἐδνωϑεὶς ὀπίσω" ὁ δ᾽ ἀπὸ ἔϑεν ἧκε χαμᾶξε 205 

ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ᾽ ἐνὶ κάββαλ' ὁμίλῳ, 

αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο. 

Τρῶες δ᾽ ἐροίγησαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν 

É κείμενον ἐν μέσσοισι, Ζ]ιὸς τέρας αἰγιόχοιο. 

δὴ τότε Πουλυδάμας ϑρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς 

, Ex100, ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν 211 

 ἐσϑλὰ φραξομένῷ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν « 

δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ 

οὔτε ποτ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν'" 

3 νῦν δ᾽ αὖτ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 218 

D. μὴ ἴομεν ΖΙαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ γηῶν. 

ὧδε γὰρ ἐκτελέεσϑαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν ye 

᾿ Τρωσὶν ὅδ᾽ ὄρνις ἦλϑε περησέμεναι πεβυσσο, 

s αἰετὸς ὑψιπέτης im ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, 

| gownsvte δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 220 

"fov: ἄφαρ δ᾽ ἀφέηκε; πάρος φίλα οἰκί ἱκέσθαι, 

οὐδ᾽ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν. 

ἃ ὡς ἡμεῖς, εἴπερ τὲ πύλας καὶ τεῖχος yov 
E. E ῥηξόμεϑα σϑένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ᾽ ᾿Αχαιοὶ, 

ἐς οὐ κοόσμῷ meo ναῦφιν ἐλευσόμεϑ'᾽ αὐτὰ κέλευϑα᾽ 225 

: πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν; οὕς κεν ᾿4χαιοὶ 
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χαλκῷ δῃώσουσιν, ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. 
ὧδέ y ὑποκρίναιτο ϑεοπρόπος, ὃς σάφα ϑυμῷ 
εἰδείη τεράων καί οἵ πειϑοίατο λαοί." ΓΞ 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη xadp ítem 
Ἕκτωρ 930 . 

,llovAvódua, σὺ uiv οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγο- 

ρεύεις" 

οἶσϑα καὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 
ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα ϑεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοὶ, 
ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαϑέσϑαι 285 . 
βουλέων, ἄστε μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν" - 
τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις 
πείϑεσϑαι, τῶν οὔτι μετατρέπομ᾽ οὐδ᾽ ἀλεγίζω, 
εἶτ᾽ ἐπὶ δεξί ἴωσι πρὸς ἠῶ T ἠέλιόν τέ; 4 
εἴτ᾽ ἐπ’ ἀριστερὰ τοίγξ ποτὶ ξόφον ἠερόεντα. 940.» 
ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο zhióg πευιϑώμεϑα βουλῇ, 
ὃς πᾶσι ϑνητοῖσι καὶ ἀϑανάτοισιν ἀνάσσει. 
εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσϑαι περὶ πάτρης. 
τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα; 
εἴπερ γάρ v ἄλλοι ys περὶ κτεινώμεϑα πάντες 345 
νηυσὶν im Aoysíov, σοὶ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσϑαι" 
οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων. 
εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ vvv. ἄλλον 
παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο, 
αὐτίκ’ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσεις.““ 250. 
Ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

ἡχῇ ϑεσπεσίῃ" ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 
ὦρσεν ἀπ᾿ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο ϑύελλαν, 

nó ἰδὺς νηῶν κονίην φέρεν" αὐτὰρ yov 
OéAys νόον. Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ἄπαξεν. 255 

τοῦπερ δὴ τεράεσσι πεποιϑότες ἠδὲ βίηφιν 
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ῥήγνυσθαι μ μέγα τεῖχος "Ayo div πειρήτιξον. 

᾿χρόσσας μὲν πύργων &gvov, καὶ ἔρειπον ἐπαλξεις. 

στήλας τε πρυβέντας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ᾽ Ayonol 

πρώτας ἕν γαίῃ ϑέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων. 260 

τὰς οἵγ᾽ αὐέφυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος ᾿“χαιῶν 

ῥήξειν. οὐδέ νύ πω 4ΖΙαναοὶ χάξοντο κελεύϑου, 

ἀλλ οἵγε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις 

᾿ βάλλον dz αὐτάων δηΐους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας. 

᾿Δμφοτέρω δ᾽ Αἴαντε κελευτιόωντ᾽ ἐπὶ πύργων 265 

πάντοσε φοιτήτην, μένος ὀτρύνοντες. ̓ Αχαιῶν. 

ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσιν 
 ΨΡείκξον, ὄντινα πάγχυ μάχης μεϑιέντα ἴδοιξν᾽ 

E .9 φίλοι; “φγείων. ὅς τ᾽ ἔξοχος ὅς τὲ μεσήεις 

| ὃς τε χερειότερος; ἐπεὶ οὔπω πάντες ὁμοῖοι 970 

ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασιν" 

- «ul δ᾽ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω 

ὁ τετράφϑω προτὶ νῆας ὁμοκλητῆθος ἀκούσας, 

ἀλλὰ πρόσσω ἴεσϑε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσϑε, 

αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλυμπιος. ἀστεροπητὴς 275 

- γεῖκος ἀπωσαμένους δηΐους προτὶ ἄστυ δίεσθαι." 

Ὡς τώγε προβοῶντε μάχην ὥτρυνον ᾿᾽4χαιῶν. 

τῶν δ᾽, ὥστε νιφάδες χιόνος πίπτωσι ϑαμειαὶ 

: ἥματι Von egip, ὃτε T ὥρετο μητίετα Ζεὺς 

3 νιφέμεν, ἀνθρώποισι πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κήλα᾿ 280 

| κοιμήσας δ᾽ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ 

ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους 

 χαὶ πεδία λωτεῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα, 

καί T ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς, 

κῦμα δέ μιν προσπλάξον ἐρύκεται" ἄλλα τε πάντα 388 

— εἰλύαται καϑύπερϑ', ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος" 

ὡς τῶν ̓ ἀμφοτέρωσε λίϑοι πωτῶντο ϑαμειαὶ, 

αἱ μὲν ἄρ᾽ ἐς Τρῶας, αἱ δ᾽ ἐκ Τρώων ἐς ᾿Δχαιοὺς. 
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βαλλομένων. τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει. 
Οὐδ᾽ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ 290. 

τείχεος ἐρρήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα, 
εἶ μὴ ἄρ᾽ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς 
ὦρσεν ἐπ᾽ ᾿Δργείοισι, λέονθ᾽ ὡς βουσὶν ἕλιξιν. 
αὐτίκα δ᾽ ἀσπίδα μὲν πρόσϑ'᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ ἐΐσην, 
καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς 295 

: ἥλασεν, ἔντοσϑεν δὲ βοείας δάψε ϑαμειὰς 
χρυσείῃς ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον᾽ 
τὴν ἄρ᾽ ὅγε πρόσϑε σχόμενος, δύο δοῦρε τινάσσων, 
βῆ δ᾽ ἴμεν, ὥστε λέων ὀρεσίτροφος, ὅστ᾽ ἐπιδευὴς 
δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ ϑυμὸς ἀγήνωρ. 800 
μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλϑεῖν᾽" 
εἴπερ γάρ X εὕρῃσι παρ᾽ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας 
σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα, 
οὔ ῥά v ἀπείρητος μέμονξς σταϑμοῖο δίεσϑαι, 
ἀλλ᾽ Oy ἄρ᾽ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς 305 
ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισι ϑοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι" 
ὥς ῥα τότ᾽ ἀντέϑεον Σαρπηδόνα ϑυμὸς ἀνῆκεν 
τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασϑαι ἐπάλξεις. 
αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη, παῖδ᾽ Ἱππολόχοιο 

Γλαῦκε, τίη δὴ νῶϊ τετιμήμεσϑα μάλιστα 810 
ἕδρῃ τε κρέασίν v ἠδὲ πλείοις δεπάεσσιν 
ἐν Avxín, πάντες δὲ ϑεοὺς ὡς εἰσορόωσιν ; 
καὶ τέμενος νεμόμεσϑα μέγα Ξάνϑοιο παρ᾽ ὄχϑας, 

᾿ καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο. 
τῷ νῦν χρὴ Αυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντας 315 
ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι, 
ὄφρα τις ὧδ᾽ εἴπῃ Δυκίων πύκα ϑωρηχτάων 
«οὐ μὰν ἀκληεῖς Δυκέην κάτα κοιρανέουσιν 
ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα 
οἷνόν τ᾽ ἔξαιτον μελιηδέα" ἀλλ᾽ ἄρα xoi Tg 320- 
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E217, ἐπεὶ “υκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται." 
|) πέπον, εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε 
αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω v ἀϑανάτω τε | 
-Écosc, οὔτε κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην 

οὔτε κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν᾽ 325 
νῦν δ᾽ - ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν ϑανάτοιο 
μυρίαι, ἃς οὐκ ἐστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ᾽ ὑπαλύξαι - 

Bou, ἠέ τῷ εὖχος ὀρέξομεν, ἠέ τις ἡμῖν. εἶ 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ' οὐδ᾽ ἀπέϑησεν. 
τὼ δ᾽ ἐϑὺς βήτην “Δυκίων μέγα ἔϑνος ἄγοντε. 5880 
ἢ Τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ' υἱὸς Πετεῶο Μενεσϑεύς" 

τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες. 
| πάπτηνεν δ᾽ ἀνὰ πύργον “Ἵχαιῶν, εἶ τιν ἴδοιτο 
ἡγεμόνων, ὅστις of ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι" 
ἐς δ᾽ ἐνόησ’ Αἴαντε δύω, πολέμου ἀκορήτω, 335 
- Éóvaóvars, Τεῦκρον vs, νέον κλισίηϑεν ἰόντα, 

-éyyUO9ev: ἀλλ οὔ πως οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν" 
τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, &Uvr δ᾽ οὐρανὸν ἧκεν, 
᾿ βαλλομένων σακέων vs καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν 
᾿χαὶ πυλέων" πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ᾽ αὐτὰς 
ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ δήξαντες ἐσελϑεῖν. 841 
αἶψα δ᾽ ἐπὶ 4ἴαντα προΐει κήρυκα Θοώτην᾽ 

E9450, δῖε Θοῶτα, ϑέων Αἴαντα κάλεσσον, 
ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον: ὃ γάρ x ὄχ ἄριστον ἁπάντων 
εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς 0468 gog. 345 
ὧδε γὰρ ἔβρισαν Δυκίων dyol, o? τὸ πάρος περ 
᾿ξαχρηεῖς τελέϑουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 
εἰ δέ σφιν καὶ κεῖϑι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 
ἀλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Log, 
"x«t οἱ Τεῦκρος ἅμ᾽ ἑσπέσϑω τόξων εὖ siücg.« — 350 
— "Oc ἔφατ, οὐδ᾽ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπέϑησεν ἀκούσας, 
βῆ δὲ ϑέειν παρὰ τεῖχος Myaudv χαλκοχιτώνων; 
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στῆ δὲ παρ᾽ Αἰάντεσσι κιὼν, εἶϑαρ δὲ προσηυδὰ 
,,Aluve , Aoystov ἡγήτορε χαλκοχιτώνων, 

ἠνώγει Πετεῶο διοτρεφέος φίλος υἱὸς 35 
κεῖσ᾽ ἵμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθα περ ἀντιάδσητον, 
ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον" ὃ γάρ καὶ ὄχ ἄριστον ἁπάντω 
εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖϑι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος" 
ὧδε γὰρ ἔβρισαν Μυκίων ἀγοὶ, οἵ τὸ πάρος περ 
ξαχρηεῖς τελέϑουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 860 
εἰ δὲ καὶ ἐν) δὲ περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 
ἀλλά περ οἷος iro) Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας, 
καί of Τεῦκρος ἄμ ἑσπέσϑω τόξων εὖ εἰδώς." 
E. ἔφατ'᾽. οὐδ᾽ ἀπέϑησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας. 

αὐτίκ Ὀϊλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 365 

»4lav, σφῶϊ μὲν αὖϑι, σὺ καὶ κρατερὸς “υκομή- 

às, 
ἑσταότες ΖΔίαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσϑαι" 
αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ᾽ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο. 
αἶψα δ᾽ ἐλεύσομαι αὕτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω."". 
4o ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Alas, 970 

καί οἵ Τεύκρος ἅμ᾽ ἠε κασίγνητος καὶ ὄπατρος᾽ 
τοῖς δ᾽ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα. 
evre Μενεσϑῆος μεγαϑύμου πύργον ἵκοντο 
τείχεος ἐντὸς ἰόντες, — ἐπειγομένοισι δ᾽ ἵκοντο - 

of δ᾽ ἐπ᾿ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἧσο, — 375 
ἴφϑιμοι “υκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" 
σὺν δ᾽ ἐβάλοντο μάχεσϑαι ἐναντίον, ὦρτο δ᾽ dcs. 

4ἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα, 
Σαρπήδοντος ἑταῖρον, Ἐπικλῆα μεγάϑυμον, 
μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλὼν, 0 δὰ τείχεος ἐντὸξᾷ 888 
κεῖτο μέγας παρ ἔπαλξιν ὑπέρτατος᾽ οὐδέ κέ μιν δέα 
χείρεσσ' ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ. οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν, 

Af C3 2E οἷον vOv βροτοί sic o δ᾽ ἄρ᾽ ὑψόϑεν ἔμβαλ ἀείρας; β 
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 ϑλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ᾽ ὀστέ᾽ ἄραξεν 
πάντ᾽ ἄμυδις κεφαλῆς" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 388 

- χκάππεσ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ πύργου, λέπε δ᾽ ὀστέα ϑυμός. 
3 Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον, κρατερὸν παῖδ᾽ Ἱππολόχοιο, 

ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο, 
7 ἧ δ᾽ ἴδε γυμνωϑέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης. 
ἢ - ty δ᾽ ἀπὸ τείχδος ἄλτο λαϑῶν, 1 ἵνα μή τις Ayo v 39. 
 βλήμενον ἀϑρήσειε καὶ εὐχετόωτ'᾽ ἐπέεσσιν. 
Σαρπήδοντι δ᾽ ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος, 
αὐτίκ᾽ ἐπεί v ἐνόησεν" ὅμως δ᾽ οὐ λήϑετο χάρμης, 
ἀλλ᾽ ὅγε Θεστορίδην ““λκμάονα δουρὶ τυχήσας 
: - wig, ἐκ δ᾽ ἔσπασεν ἔγχος" ὁ à" ἑσπόμενος πέσε δουρὶ 
πρηνὴς, ἀμφὶ δέ of βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 396 
Σαρπηδὼν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν 
ἕλχ,, ἡ δ᾽ ἕσπετο πᾶσα διαμπερὲς, αὐτὰρ ὕπερϑεν 

᾿ τεῖχος ἐγυμνώϑη, πολέεσσι δὲ ϑῆκε κέλευϑον. 
-. Τὸν δ᾽ Αἶΐας καὶ Tetapos ὁμαρτήσανϑ᾽ ὁ μὲν (d 40 
— βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήϑεσσι φαεινὸν 

ἀσπίδος ἀμφιβρότης" ἀλλὰ Ζεὺς κῆρας ἄμυνεν 
παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνησι δαμείη" 
Αἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διαπρὸ 
ἤλυϑεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα. 408 
χώρησεν δ᾽ ἄρα τυτϑὸν ἐπάλ᾽ tog: οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν 

᾿ χαζεύ;,, ἐπεί ol ϑυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσϑαι. 
κέκλετο δ᾽ ἀντιϑέοισιν ἑλιξάμενος Δυκίοισιν 

»4. Αὔχκιοι, τί v ἄρ᾽ ὧδε μεϑέετε θούριδος ἀλκῆς; 
ἀργαλέον δέ μοί ἐστι, καὶ ἰφϑίμῳ τεῦ ἐόντι, 410 
3 μούνῳ ῥηξαμένῳ ϑέσϑαι παρὰ νηυσὶ κἔλευϑον' 
ἀλλ ἐφομαρτεῖτε᾽ πλεόνων δέ τοι ἔργον ὁ ἄμεινον. "s 

AT ISOSUISSPTN 

— UNCERT SPINE 

1 Ἂς ipa, of δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλην 
E! μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα. 
᾿Αργεῖοι δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας 418 

Homeri Ilias. 16 

ἘΠ: 

"oA 
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τείχεος ἔντοσϑεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον" 
οὔτε γὰρ ἴφϑιμοι “ύκιοι ΖσΙίαναῶν ἐδύναντο 
τεῖχος ῥηξάμενοι ϑέσϑαι παρὰ νηυσὶ κέλευϑον, 
οὔτε ποτ᾽ αἰχμηταὶ ΖΙαναοὶ Δυκίους ἐδύναντο 
τείχεος ἂψ ὥσασϑαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασϑεν. 490 
ἀλλ ὥστ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισι δύ᾽ ἀνέρε δηριάασϑον, 
μέτρ᾽ ἐν χερσὶν ἔχοντες, ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ, 
Qr ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίξητον περὶ ἴσης, 
ὡς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες" οἱ δ᾽ ὑπὲρ αὐτέων 
δήουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήϑεσσι βοείας 425 
ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊαά τε πτερόεντα. 
πολλοὶ δ᾽ οὐτάξοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ, 
ἠμὲν ὅτεῳ στρεφϑέντι μετάφρενα γυμνωϑ en 
μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς. 
πάντη δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν 430 
ἐρράδατ᾽ ἀμφοτέρωϑεν ἀπὸ Τρώων xal yov. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι ᾿4χαιῶν, 
ἀλλ᾽ ἔχον ὥστε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληϑὴς, 
ἥτε σταϑμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει 
ἰσάζουσ᾽. ἵνα παισὶν ἀεικέα μισϑὸν ἄρηται" 435 
ὃς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμοός τε, 
πρίν γ᾽ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκεν 
Πριαμίδῃ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος ᾿4χαιῶν. 
ἤῦσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς 

,Oovvc$', ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσϑε δὲ τεῖχος 
᾿“ργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε ϑεσπιδαὲς πῦρ." 441 
c φάτ᾽ ἐποτρύνων, of δ᾽ οὔασι πάντες ἄκουον, 

ἴϑυσαν δ᾽ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες. of μὲν ἔπειτα 

κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ ἔχοντες, 
Ἕκτωρ δ᾽ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς δὰ πυλάων 445 
ἑστήκει πρόσϑε, πρυμνὸς παχὺς, αὐτὰρ ὕπερϑεν 
ὀξὺς ἔην τὸν δ᾽ οὔ κε δύ᾽ ἀνέρε δήμου ἀρίστω 4 
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ῥηιδίως ἐπὶ ἀμαξαν ἀπὶ οὔδεος ὀχλίσσειαν, 
οἷοι νῦν βφοτοί εἰσ΄- ὁ δέ μὺν ῥέα πάλλε καὶ οἷος. 

[τὸν o£ ἐλαφρὸν ἔϑηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω.Ἶ 
ὡς δ᾽ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς 451 
χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον δέ μιν ὄχϑος ἐπείγει, 
. ὡς Ἕκτωρ ἐἰἐϑὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρας, 
L αἵ ῥὰ πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας, 

 δικλί δας ὑψηλάς" δοιοὶ δ᾽ ἔντοσϑεν ὀχῆες 458 

k εἶχον ἐπημοιβοὶ, μία δὲ xAjis ἐπαρήρει. 
L στῆ δὲ μάλ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας, 

3 εὖ διαβὰς, 1 ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη, 
E ῥῆξε δ᾽ ἀπ ἀμφοτέρους ϑαιρούς᾽ πέσε δὲ λίϑος εἴσω 
(d βριϑοσύνῃ, μέγα δ᾽ ἀμφὶ πύλαι uvxov, οὐδ᾽ ἄρ᾽ 
E ὀχῆες de 

ἐσχεϑέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη 
᾿λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς. ὁ δ᾽ &o ἔσϑορε φαέδιμος Ἕκτωρ 
νυκτὶ ϑοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια: λάμπε δὲ ides d 

- GusgüeAég, τὸν ἕξεστο περὶ χροῖ, δοιὰ δὲ χερσὶν 

δοῦρ᾽ ἔχεν. οὔ κέν τίς μιν ἐρυκάκοι ἀντιβολήσας 465 
νόσφι ϑεῶν, ὅτ᾽ ἐσᾶλτο πύλας" πυρὶ δ᾽ ὄσσε δεδήει. 
Μέκλετο ὃὲ Τρώεσσιν ἐλιξάμενος καϑ' ὅμιλον 
τεῖχος ὑπερβαίνειν" τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντι πίϑοντο" 
αὐτίκα δ᾽ οἱ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἱ δὲ xav αὐτὰς 
ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας. ΖΙαναοὶ δ᾽ ἐφόβηϑεν 470 
νῆας ἀνὰ γλαφυρᾶς, ὕὅμαδος δ᾽ ἁλίαστος ἐτύχϑη. 

nre 

16" 







ον ον" 

NINMS 

AN 
| 

 HOMEBI CARMINA. 
τς 

4 "d 

* 

ὡ 

OPTIMORUM LIBRORUM FIDEM EXPRESS 

CURANTE 

GUILIELMO DINDORFIO. 

——— M M— — 

VOL. lI. PARS E. 

ILIADIS XIII—XXIV. 

—————À —— 

EDITIO QUARTA CORRECTIOR. 

LIPSIAE. 

SUMPTIBUS ET TYPIS B. G. TEUBNERI. 

MDCCCLXX. 



EDITIO 

^ 

EDIDIT 

PARS A. 

QUARTA CORRECTIOE, 

LIPSIAE. 

MDCCCLXX. 



^ 
Ψ - 

m. 
^" 



& n 

| VOL. I. PARS ΤΙ. 

IUELIADIS XITE-XXIV.  - 
» Ξ i f 3 

al 

i : 

x M 
ςς i L ν᾽ 

M 4 ᾿ς dew 
W 

^ , 

n 

X Pi 
vt) 
A 2*4 

"ἢ Π A] 

ν 419 
TN 1 

n [ 

Ae 

1 

j 

* 
, i , 

^ ) V. et 

) TN ἢ 
"wt 

6^* 
1 ἤν 

4 M 

D 
T i y 

UA ἭΝ ἔνι " p 

᾿ 
"ὦν, ^ " v , 



IA4lA4AZ4O0ZX N. 
MÀ —  —À—— 

Μάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν. 

Ζεὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν Τρῶας τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέ- 
λασσεν 

τοὺς μὲν ἔα παρα τῇσι πόνον v ἐχέμεν καὶ ὀϊξὺν 
νωλεμέως. αὐτὸς δὲ πάλιν τρέπεν 0665 φαεινῶὼ. 
νόσφιν ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καϑορώμενος αἷαν 
Μυσῶν v ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν 5 
γλακτοφάγων,. Afícov vs, δικαιοτάτων ἀνθρώπων. 
ἐς Τροίην δ᾽ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν 0665 φαεινώ" 
οὐ γὰρ ὅγ᾽ ἀϑανάτων vw ἐέλπετο ὃν κατὰ ϑυμὸν 
ἐλϑόντ᾽ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ Ζαναοῖσιν. 

"mx wv» » * ΣΝ. c fL" IUe CT vw ΦΈΡ CLP " a - ^. E - 

dnd PS D c "ORO NLENNENT GL δ Ses " V PX t er * 
Mu A 2 -- eor 

Οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν siye κρείων ἐνοσίχϑων᾽" 10 
καὶ γὰρ ὁ ϑαυμάξων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε 
ὑψοῦ ἐπὶ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης 
Θρηϊχέης - ἔνϑεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη, 
φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες ᾿Δχαιῶν. 
ἔνϑ'᾽ &g oy ἐξ ἁλὸς ἕζετ ἰὼν, ἐλέαιρε δ᾽ ᾿Δἀχαιοὺς 15. 
Τρωσὶν δαμναμένους. zi δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 

“Αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος 
κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς" τρέμε δ᾽ οὔρεα μακρὰ καὶ 

ὕλη 
ποσσὶν ὑπὶ ἀϑανάτοισι Ποσειδάωνος ἰόντος. 

9... 9 ' C , e , 
τρὶς μὲν ὀρέξατ᾽ (Qv, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ, 20 

Αἰ ψὰς, ἔνϑα τέ οἵ κλυτὰ δώματα βένϑεσι λέμνης, 
, , , , 

χρύσεα μαρμαίγοντα τετεύχαται, ἄφϑιτα αἰεί. 

ἔνϑ᾽ ἐλϑὼν om ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ᾽ ἵππω. 

ὀκυπέτα, χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόῶωντε. " TAY 
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υσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ qoot: γέντο δ᾽ ἱμάσϑλην 
e guosíuv εὔτυκτον, ἑοῦ δ᾽ ἐπεβήσετο δίφρου" 26 
ἢ δ᾽ ἐλάαν ἐπὶ κύματ᾽- ἄταλλε δὲ κήτε vm αὐτοῦ 

πο Eus ἐκ κευϑμῶν, οὐδ᾽ ἠγνοίησεν ἄνακτα" 
p 0i ϑάλασσα διίστατο. τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο 
( μφα μάλ, οὐδ᾽ ὑπένερϑε διαίνετο χάλκεος ἄξων" 30 
τὸν δ᾽ ἐς Aye νῆας ἐύσκαρϑμοι φέρον ἵπποι. 
Ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαϑείης βένϑεσι λίμνης; 
μεσσηγὺρ Τενέδοιο καὶ Ἴμβρου παιπαλοξσσης" 
ἐνϑ ἢ ἵππους ἔστησε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 
λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ δ᾽ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ 85 
ἐ dà juevot: ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας, 
ἀρρήκτους ἀλύτους, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὖϑι μένοιεν 
2 p ἄνακτα" 0 δ᾽ ἐς στρατὸν ὥχετ᾽ ᾿4χαιῶν. 
Τρῶες δὲ φλογὶ ἶσοι ἀολλέες, ἠὲ ϑυέλλῃ, 
Ἕκτορι Πριαμέίδῃ ἄμοτον μεμαῶτες ἕποντο, 40 

| B aoono: αὐΐαχοι᾽ ἔλποντο δὲ νῆας ““χαιῶν 
Bilo/osw, κτενέειν δὲ παρ αὐτόφι πάντας ἀρίστους. 
ς΄ ̓ Δλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἐννοσίγαιος 
“ργείους ὥτρυνε, βαϑείης ἐξ ἁλὸς ἐλϑὼν, 

εἰσάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτειρέα gavijv: 45 

᾿Δἴαντε πρώτω προσέφη; μεμαῶτε καὶ αὐτῶ 
0 »4lavrte, σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν ᾿“χαιῶν 
ἀλκῆς μνησαμένω, μηδὲ κρυεξροῖο φόβοιο. 
ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ᾽ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους 
“Τρώων, ot μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ: 80 
ἕξουσιν γὰρ ἅπαντας ἐνκνήμιδες ᾿4χαιοί: 
τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περιδείδια μή τι πάϑωμεν, 
ἡ δ oy ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει, 
^E τῶρ, ὃς Ζιὸς εὔχετ᾽ ἐφισϑενέος παϊς εἶναι. 

σφῶϊν δ᾽ ὧδε ϑεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν, δῦ 
9 
"Ur 9" ἑστάμεναι κρατερῶς καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους" 
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τῷ κε xol ἐσσύμενόν περ égonjcow ἀπὸ νηῶν 
ὠκυπόρων, εἰ καί uv Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει."“ 
Ἢ καὶ δκηπανίῳ γαιήοχος ἐννοσίγαιος | 

ἀμφοτέρω κεκοπὼς πλῆσεν μένεος κρατεροῖο, 60 
γυῖα δ᾽ ἔϑηκεν ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν. — 
αὐτὸς δ᾽, ὥστ᾽ ἴρηξ ὠκύπτεφος ὦρτο πέτεσϑαι, 
ὅς ῥά v ἀπ᾽ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρϑεὶς 
ὑρμήσῃ πεδίοιο διώκειν ὄρνεον ἄλλο, 
Gg ἀπὸ τῶν ἤϊξε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων. 65 
τοῖιν δ᾽ ἔγνω πρόσϑεν Ὀϊλῆος ταχὺς iuc, 
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν 

» Lov, ἐπεί τις νῶϊ ϑεῶν, οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν, 
μάντεϊ εἰδόμενος κέλεται παρὰ νηυσὶ μάχεσϑαι -- 
οὐδ᾽ ὅγε Κάλχας ἐστὶ, ϑεοπρόπος οἰωνιστής᾽" 10 
ἴχνια γὰρ μετόπισϑε ποδῶν ἠδὲ κνημάων 
Oct ἔγνων ἀπιόντος" ἀρίψνωτοι δὲ ϑεοί περ - 
καὶ δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν 
μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσϑαι, 
μαιμώωσι δ᾽ ἔνερϑε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερϑεν.“ — 15 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας 
Ὡοὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι 
μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὥρορε, νέρϑε δὲ ποσσὶν 
ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι: μενουνώω δὲ καὶ οἷος 
Ἕχτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτι μάχεσϑοαι."“ 80 

Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
τάρμῃ γηϑόσυνοι, τήν σφιν ϑεὸς ἔμβαλε ϑυμῶ" 

τόφρα δὲ τοὺς ὄπιϑεν γαιήοχος ὦρσεν Aou, 

ot παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν ἀνέψυχον φίλον ἤτορ. 
τῶν ῥ᾽ ἅμα τ᾽ ἀργαλέῳ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο, 85. 

καί σφιν εἶχος κατὰ ϑυμὸν ἐγίγνετο δερκομένοισιν 
Τρῶας. τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ. 
τοὺς οἵγ᾽ εἰσορόωντες ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον 
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E οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσϑαι ὑπὲκ κακοῦ. ἀλλ᾽ ἐνοσίχϑων 
᾿ ῥεῖα μετεισάμενος κρατερὰς ὥτρυνε φάλαγγας. 90 
Τεῦκρον ἔπι τρῶτον καὶ “ήϊτον ἦλϑε κελεύων 

P  HhqvéaAsciv 9 ἥρωα Θόαντά τε “ηΐπυρόν τὲ 
Μηριόνην τὲ καὶ Αντίλοχον;, μήστωρας ἀὐτῆς" 
2 τοὺς Oy. ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

—— A006, ᾿Δργεῖοι, κοῦροι νέοι" py ἔγωγε 96 
- μαρναμένοισι πέποιϑα σαωσέμεναι νέας aquas 
τ εἰ δ᾽ ὑμεῖς πολέμοιο μεϑήσετε λευγαλέοιο, 
^ νῦν δὴ εἴδεται ἡμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι. 
ὦ eo πόποι, ἦ μέγα ϑαῦμοα τόδ᾽ ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 
; δεινὸν, ὃ οὔποτ᾽ ἔγωγε τελευτήσεσϑαι ἔφασκον, 100 
— Tod«g ἐφ᾽ ἡμετέρας ἰέναι νέας. ot τὸ πάρος πξ0 
f - gvbaxwis ἐλάφοισιν ἐούκεσαν, αἵτε καϑ' ὕλην 
 ϑώων παρδαλίων τε λύκων τ᾽ ἤϊα πέλονται 
; αὔτως ἠλάσκουσαι ἀνάλκιδες , οὐδ᾽ ἔπι χάρμη᾽ 
ν ὡς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας "yov — 105 

; p ovx ἐϑέλεσκον ἐναντίον, οὐδ᾽ ἠβαιόν. 
νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοέλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται 
ἡγεμόνος κακότητι μεϑημοσύνῃσί τε λαῶν, 
i οὗ κείνῳ ἐρίσαντες ἀμυνέμεν οὐκ ἐθέλουσιν 
E piov ὠκυπόρων, ἀλλὰ κτείνονται ἀν᾽ αὐτᾶς. 110 

ἀλλ᾽ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν 
pioos Arosiüns, εὐρυχρείων Ayausuvav, 
οὕνεκ᾽ ἀπητίμησε ποδώκεα Πηλείωνα, 

ἡμέας γ᾽ οὔπως ἔστι μεϑιέμεναι πολέμοιο. 

᾿ ἀλλ᾽ ἀκεώμεϑα $Uccov: ἀκεσταί τοι φρένες ἐσϑλῶν. 

ὑμεῖς δ᾽ οὐκέτι καλὰ μεϑίετε ϑούριδος ἀλκῆς 116 

πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε 
ἀνδρὶ μαχησαίμην ὅστις πολέμοιο μεϑείη 
᾿λυγρὸς ἐών" ὑμῖν 0$ νεμεσσῶμαι περὶ κῆρι. 

ὦ πέπονες, τάχα δή τι κακὸν ποιήσετε μεῖζον 120 

Tub 
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τῇδε μεϑημοσύνῃ᾽ ἀλλ᾽ ἐν φρεσὶ 94696 ἕκαστος 
αἰδῶ καὶ νέμεσιν: δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν. 
Ἕκτωρ δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴν ἀγαϑὸς πολεμίξει 
καρτερὸς, ἔρρηξεν δὲ πύλας καὶ ; μακρὸν ὀχῆα."" 

S ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν ᾿Δχαιούς. 1525 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες 
καρτεραὶ, ἃς οὔτ᾽ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελϑὼν 
οὔτε κ᾽ ᾿ἀϑηναίη λαοσσόος. οἵ γὰρ ἄριστοι 
κρινθέντες Τρῶᾶς τε καὶ Ἕχτορα δῖον ἔμιμνον, | 
φράξαντες δόρυ δουρὶ, σάκος σάκεϊ προϑελύμνῳ᾽ 180... 
ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ᾽ ἀνήρ" 4 

ψαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυϑες λαμπροῖσι φαάλοισιν ὶ 
νευόντων" ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν" 3 

ἔγχεα δ᾽ ἐπτύσσοντο ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 134. 
σειόμεν᾽- οἱ δ᾽ ἰϑὺς φρόνεον., μέμασαν δὲ μάχεσθαι: ὦ 

Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες. ἤρχε δ᾽ ἄρ᾽ Ἕκτωρ 
ἀντικρὺ μεμαὼς, ὀλοοίτροχος ὡς ἀπὸ πέτρης, 
ὅντε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάρροος O61, | 
ῥήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρη 189. 
ὕψι δ᾽ ἀναϑρώσκων πέτεται, κτυπέει δέ 9' ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ὕλη" ὁ δ᾽ ἀσφοξέως ϑέει ἔμπεδον, εἷος ἵκηται | 
ἰσόπεδον, τότε δ᾽ οὔτι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ᾽ 
ὃς Ἕκτωρ εἴως μὲν ἀπείλει μέχρι ϑαλάσσης 
ῥέα διελεύσεσθϑαι κλισίας καὶ νῆας Aycuv ; 
κτείνων" ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πυκινῇς ἐνέκυρσε φάλαγξιν, 146 
στῇ ῥα μάλ᾽ ἐγχριμφϑ είς.. οἵ δ᾽ ἀντίοι vieg ᾿Ζ“χαιῶν, 
νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν 1 

ὦσαν ἀπὸ σφείων" ὁ δὲ χασσάμενος πελεμέχϑη. 
ἤῦσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνῶς 
Τρῶες καὶ Αύκιοι καὶ ΖΙάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 160 

παρμένετ᾽- οὔτοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν ᾽Αχαιοὶ, 

1 καὶ μάλα πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες, 
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14A, ὀΐω, χάσσονται ὑπ᾽ ἔγχεος, εἰ ἐτεόν με 
ἦρσε ϑεῶν ὥριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.“ 
— Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 1 
Ζηΐφοβος δ᾽ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει 
Πριαμίδης, πρόσϑεν δ᾽ τ χὰ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

τοὔφα ποσὶ προβιβὰς καὶ ὑπασπίδια προποδίξων. 
ἡϊηριόνης δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ qos, 
tol βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐδην 
ταυρείην᾽ τῆς δ᾽ οὔτι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 16] 

ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ" 4ηΐφοβος δὲ 
ἀσπίδα ταυρείην σχέϑ'᾽ ἀπὸ fo, δεῖσε δὲ ϑυμῷ 

ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος" αὐτὰρ ὃγ᾽ ἥρως 
ALES ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάξετο, χώσατο δ᾽ αἰνῶς 165 

οὶ οι 

p Οἱ δ᾽ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 
Τεῦκρος δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατξκται, 176 

TuBotov αἰχμητὴν, πολυΐππου Μέντορος υἱόν. 

veis δὲ Πήδαιον, πρὶν ἐλϑεῖν υἷας AAyoudw, 
E ούρην 0i Πριάμοιο νόϑην ἔχε, Μηδεσικάστην" 
αὖ Eo ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἥλυϑον ἀμφιέλισδαι, 

ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλϑε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσιν, 176 
ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ" ὁ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσιν. 

τὸν ῥ᾽ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ᾽ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ 

νύξ᾽, ἐκ δ᾽ ἔσπασεν ἔγχος" ὁ δ᾽ αὐτ᾽ ἔπεσεν μελέη cc, 

dw ὄρεος κορυφῇ ἕκαϑεν περιφαινομένοιο | 
χαλκοῖ ταμνομένη τέρενα χϑονὶ φύλλα πελάσσῃ" 180 

"e πέσεν, ἀμφὶ δέ οἵ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 

Τεῦκρος δ᾽ ὡρμήϑη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι 
Ἔχτωρ δ᾽ ὁρμηϑέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 



E - ον "Lr ᾿ γχ Ν 

"d m" ἥ " pn. 

290 I4lA4A4OZ N. 

τυτϑόν᾽ ὁ δ᾽ Aug(ueyov, Κτεάτου vi. Axuvooícovog, 
νισσόμενον πόλεμόνδε κατὰ στῆϑος βάλε δουρί. 186. 
δούπησεν δὲ πεσὼν. ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ —— 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡρμήϑη udoibu κροτάφοις ἀραρυῖαν 
κρατὸς ἀφαρπάξαι μεγαλήτορος ᾿ἀμφιμάχοιο- Ἵ 
4ἴας δ᾽ ὁρμηϑέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ 190. 
"Exvogog: ἀλλ᾽ οὔπη χφοὸς εἴσατο , πᾶς δ᾽ ἄρα χαλκῷ, 
σμερδαλέῳ κεκάλυφϑ'᾽ - ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλὸν, 1 

οὗτα, | 4 
dos δέ μιν σϑένεϊ μεγάλῳ" ὃ δὲ χάσσατ ὀπίσσω 
νεκρῶν ἀμφοτέρων, τοὺς δ᾽ ἐξείρυσσαν ᾿᾽4χαιοί: s 
"Augiueyov μὲν ἄρα Στεγίος δῖός τε Μενεσθεὺς, 196. 
ἀρχοὶ ᾿ϑηναίων, κόμισαν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν, P. 
"IuBo:ov αὖτ᾽ Αἴαντε, μεμαότε ϑούριδος ἀλκῆς. ; 
ὥστε δύ᾽ αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόνων. 
ἀἁρπάξαντε φέρητον ἀνὰ ῥωπήϊα πυκνὰ, 
ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε, 200 
ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ 
τεύχεα συλήτην- κεφαλὴν δ᾽ ἁπαλῆς «xo δειρῆς 
κόψεν Ὀϊλιάδης, κεχολωμένος ᾿ἀμφιμάχοιο, 
ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι᾿ ὁμίλου. 1 
Ἕκτορι δὲ προπάροιϑε ποδῶν πέσεν ἐν κονίῃσιν. 205 - 

Καὶ τότε δὴ περὶ κῆρι Ποσειδάων ἐχολώϑη 
υἱωνοῖο πεσόντος ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 
βῆ δ᾽ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾿4χαιῶν 
ὀτρυνέων Ζίαναοὺς, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἔτευχεν. 
Ἰδομενεὺς δ᾽ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν, 
ἐρχόμενος παρ᾽ ἑταίρου, 0 οἱ νέον ἐκ πολέμοιο 
ἦλϑε, κατ᾽ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ. 
τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὁ δ᾽ ἑἰητροῖς ἐπιτείλας 
ἥϊεν ἐς κλισίην" ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίνα 
ὠντιάαν. τὸν δὲ προσέφη κρείων ἐνοσίχϑων, 

-. v 
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εἰσάμενος | ROW "vüpatpuovog vit Θόαντι, 

ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι 
Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ" 

ν᾿. »»Ιδομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ 

οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες Ayo; «€ ./.990 

—.. Tóv δ᾽ aov Tóopevevs, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα 

»ὦ Θόαν, οὔτις ἀνὴρ νῦν γ᾽ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε 

γιγνώσκω" πάντες γὰρ ἐπιστάμεϑα πτολεμίζειν. 
οὔτε τινὰ δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτε τις ὄκνῳ 

εἴκων ἀνδύεται πόλεμον κακόν. ἀλλά που οὕτως 

μέλλει δὴ φίλον εἶναι ὑπερμενέϊ Κρονίωνι. 296 
νωνύμνους ἀπολέσϑαι ἀπ᾽ "4oyeog ἐνθάδ᾽ ““χαιούς. 
αλλὰ, Θόαν; καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσϑα, 
ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον, ὅϑι μεϑιέντο ἴδηαι" 
τῷ νῦν μήτ᾽ ἀπόληγε κεέλευέ τε φωτὶ ἑκάστῳ.“ 530 
᾿ς Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 
οοἱδομενεῦ, μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν 
ἐκ Τροίης» ἀλλ αὖὔϑι κυνῶν μέλπηϑρα γένοιτο, 
ὅστις ἐπὶ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεϑίῃσι μάχεσϑαι. 284 
ἀλλ᾽ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν i9, ταῦτα δ᾽ ἅμα χρὴ 
σπεύδειν, ol x ὄφελός τι γενώμεϑα καὶ Óv ἐόντε. 

συμφερτὴ δ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα Avyodv: 
νῶϊ δὲ καί x ἀγαϑοῖσιν ἐπισταίμεσϑα μάχεσϑαι. (ς 
-— "Qc εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη ϑεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν" 
Ἰδομενεὺς δ᾽ ove δὴ κλισίῃ δὕτυκτον ἵκανεν, 240 
δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροὶ, γέντο δὲ δοῦρε. 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥντε Κρονίων 
χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπὶ αἰγλήεντος Ὀλύμπου, 
δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν" ἀρίξηλοι δέ οἵ αὐγαί- 
ὥς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήϑεσσι ϑέοντος. 945 
Μηριόνης δ᾽ ἄρα οἵ ϑεράπων ἐὺς ἀντεβόλησεν 
ἐγγὺς ἔτι κλισίης" μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ἤει 
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οἰσόμενος" τὸν δὲ προσέφη σϑένος /Mopevioc f 
Μηριόνη, Μόλου υἱὲ, πόδας ταχὺ, φίλταϑ᾽ évat- - 

QOv, 
τίπτ᾽ ἦλϑες πόλεμόν τε λιπὼν xol δηϊοτῆτα; 25 
ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκὴ, ῤ 
ἠέ τευ ἀγγελίης μετ᾽ ἔμ᾽ ἤλυϑες; οὐδέ τοι αὐτὸς 
ἦσϑαι ἐνὶ κλισίῃσι λιλαίομαι, ἀλλὰ μάχεσθαι. ἐξ 

Τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα — — 

οἰ]δομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε χαλκοχιτώνων.) 255. 

| ἔρχομαι; εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι, λέλειπται; 

οἰσόμενος" τό vv γὰρ κατεάξαμεν, ὃ πρὶν ἔχεσκον, 

ἀσπίδα “4ηϊφόβοιο βαλὼν ὑπεφηνορφέοντος. s 

Τὸν δ᾽ αὐτ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς. ἀντίον ηὔδα x 
»δούρατα 0 , αἴ κ᾽ ἐϑέλῃσϑα, καὶ ἕν καὶ εἴκοσι δήεις, 
ἑσταύτ᾽ ἐν icol πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, 261. 

Τρώϊα, τὰ κταμένων ἀποαίνυμαι. οὐ γὰρ ὀΐω τ 
ἀνδρῶν δυσμενέων éx&g ἱστάμενος πολεμίζειν. : 
τῷ μοι δούρατά v' ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι, 3 
καὶ κόρυϑες καὶ ϑώρηκες λαμπρὸν γανόωντες."" 265. 

Τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης πεηνύμενῷξ ἀντίον ηὔδα E 
καί TOL ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ καὶ νηΐ μελαίνῃ E 

πόλλ᾽ ἔναρα Τρώων᾽ ἀλλ᾽ οὐ σχεδὸν ἐστιν ἐλέσϑαι.. 
οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐμὲ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς, ὦ * 

ἀλλὰ μετὰ πρώτοισι μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν 270 | 
ἴσταμαι, ὑππότε νεῖκος ὀρώρηται πολέμοιο. ; 7 
ἄλλον πού τινα μᾶλλον ᾿Ζχαιῶν χαλκοχιτώνων i: 
λήϑω μαρνάμενος; σὲ δὲ ἰδμεναι αὐτὸν ὀΐω." E 

Τὸν δ᾽ αὐτ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντέον ηὔδα 1 
»οἷδ᾽ ἀρετὴν οἷός ἐσσι" τί σὲ χρὴ ταῦτα λέγεσϑαι:; * 
εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίμεϑα πάντες ἄριστοι 7 Ἢ 

ἐς λόχον, ἔνϑα μάλιστ᾽ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν, 
ἔνϑ᾽ 0 ve δειλὸς ἀνὴρ, Og τ᾽ ἄλκιμος, ἐξεφοάνθης Ὁ 
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i οὐδέ of ἀτρέμας ἦσϑαι ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ ϑυμὸς, 280 
— ἀλλὰ μετοκλάξει καὶ ἐπ᾿ ἀμφοτέρους πόδας ἵξει, 
ἐν δέ τέ οἵ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει 
κῆρας ὀϊομένω, πάταγος δὲ τὲ γίγνετ᾽ ὀδόντων" 

"τοῦ à' ἀγαϑοῦ οὔτ᾽ ἀρ τρέπεται χρὼς οὔτε τι λέην — 
x - «a fist, ἐπὴν δὴ πρῶτον ἐσίξηται λόχον ἀνδρῶν, 9285 

^ ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαὶ λυγρῇ - 
οὐδέ xcv ἔνϑα τεόν ys μένος καὶ χεῖρας ὄνουτο. 
εἶπερ γάρ κε βλεῖο πονεύμενος ἠὲ τυπείης, 
οὐκ ἂν ἐν αὐχέν᾽ ὄπισϑε πέσοι βέλος οὐδ᾽ ἐνὶ voro, 

ἀλλά X&V ἢ στέρνων ῆ νηδύος ἀντιάσειεν 290 
Ξ πρόσσω ἱεμένοιο μετὰ προμάχων ὀαριστύν. 
ἀλλ᾽ ἄγε, μηκέτι ταῦτα λεγώμεϑα νηπύτιοι ὡς 

| ἑσταότες, “ἡ πού τις ὑπερφιάλως νεμεθήσῃ᾽ 
ἀλλὰ σύγε κλισίηνδε κιὼν ἑλεῦ ὄβριμον ἔγχος.“ 

E s φάτο, Μηριόνης δὲ 90 ἀτάλαντος our 295 

᾿ καρπαλίμως κλισίηϑεν dvelAevo χάλκεον ἔγχος, 

E 0 uer Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλῶς. 
οἷος δὲ βοοτολοιγὸς Ἄρης πόλεμόνδε porn 
(TO ὃὲ Φόβος φίλος υἱὸς ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβὴς 

ἔσπετο, dd ἐφόβησε ταλαφρονά x πολεμιστήν" 300 

τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐκ Θρήκης Ἐφύρους μέτα ϑωρήσσεσϑον, 

: ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας" οὐδ᾽ ἄρα τῶγε 

ἔκλυον ἀμφοτέρων, ἔτέροισι ὁ κῦδος ἐδωκαν" 

τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς, ἀγοὶ ἀνδρῶν, 
ἴσαν ἐς πόλεμον κεκορυϑμένοι αἴϑοπι χαλκῷ. — 305 

τὸν καὶ Μηριόνης πρότερος πρὸς μυὖϑον ἔειπεν" 
| Ἢ »»δευκαλίδη, πῆ v do μέμονας καταδῦναι ὃμιλον; 
"4 ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἢ ἀνὰ μέσσους, 

E ἐπ᾿ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔ ποϑὲε ἔλπομαι οὕτως 
| DeveoBeu πολέμοιο καρηκομόωντας ᾿“χαιούς.“Κ“ 5810 
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Τὴν δ᾽ αὖτ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα 

νηυσὶ μὲν ἐν μέσσῃσιν ἀμύνευν εἰσὶ καὶ ἄλλοι, x 

᾿ἀϊαντές τε δύω Τεῦκρός 4', ὃς ἄριστος ᾿Αχαιῶν 5 

τοξοσύνῃ, ἀγαϑὸς δὲ καὶ ἔν σταδίῃ ὑσμίνῃ" ἰὴ 

οἵ μιν ἄδην ἐλόωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο, 815. 

"Exvoge Πριαμίδην, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς ἐστιν. 

αἰπύ οἱ ἐσσεῦται, μάλα περ μεμαώτι ὑάχεσϑαι, Ἂ 

κείνων νικήσαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους 

νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων 

ἐμβάλοι αἰϑόμενον δαλὸν νήεσσι ϑοῇδιν. 3820. 

ἀνδρὶ δέ x οὐκ εἰξειε μέγας Τελαμώνιος Ales, 

ὃς ϑνητός € εἴη καὶ ἔδον 4ημήτερος ἀκτὴν, 

χαλκῷ τε δηκτὸς μεγάλοισί τὲ χερμαδίοισιν. 

οὐδ᾽ ἂν ᾿Ζχιλλῆν δηξήνορι χωρήσειεν ͵ 

ἔν y αὐτοσταδίῃ" ποσὶ δ᾽ οὔπως ἔστιν ἐρίζειν. 828 — 

várv δ᾽ ὧδ᾽ ἐπ’ ἀριστέρ᾽ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα 

εἴδομεν ἠέ τῷ εὖχος ὀρέξομεν, ἠέ τις ἡμῖν." ᾿ 

"Oc φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος "Apr 

ἦρχ ἴμεν, ὄφρ᾽ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν, ἡ μιν ἀνώγει. 

Οἱ δ᾽ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν, 880 

αὐτὸν καὶ ϑεράποντα, σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν, 

κεκλόμενοι καϑ' ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῶ πάντες ἔβησαν. 

τῶν δ᾽ ὁμὸν ἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρύμνῃσι νέεσσιν. 

ὡς δ᾽ ὅϑ᾽ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι 

ἤματι τῷ ὅτε ve πλείστη κόνις ἀμφὶ κελεύϑους, 886. 

οἵτ᾽ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην, 5 

ὡς ἄρα τῶν opóc ἦλϑε μάχη; μέμασαν δ᾽ ἐνὶ 9vud 

ἀλλήλους καϑ' ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέϊ χαλκῷ. ' 

ἔφριξεν δὲ μάχη φϑισίμβφροτος ἐγχείῃσιν ; 

μακρῆς, ἃς εἶχον ταμεσίχροαθ᾽ ὄσσε δ᾽ ἄμερδεν 840. 

αὐγὴ χαλκείη κορύϑων ἄπο λαμπομενάων , 

ϑωρήκων vs νεοσμήχτων σακέων τὲ φαεινὼῶν 
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: ̓ ἐρχομένων ἄμυδις. μάλα κεν ϑρασυκάρδιος εἴη 
" ὃς τότε γηϑήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ᾽ ἀκάχοιτο. 
3 Τὼ δ᾽ ἀμφὶς TaoUsoiTS δύω Κρόνον vis κραταιὼ 
ν ἀνδράσιν ἡρώεσσιν érevgetov ἄλγεα λυγρα. 816 
4 - Ζεὺς μὲν ἄρα Τρώεσσι καὶ Ἄκτορι βούλετο νίκην, 
1 κυδαίνῳων Ay je πόδας ταχύν" οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν 
ἢ ἤϑελε λαὸν ὀλέσϑαι Ἵχαιϊκὸν Ἰλιόϑι πρὸ, 
E ἀλλὰ Θέτιν κύδαινε καὶ vida κορτερύϑυμον. 350 
ἢ ̓Τργείους δὲ Ποσειδάων ὀρόϑυνε μετελϑὼν, 
1 | Ad991 ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός" ἤχϑετο ydo ῥα 
Τρωσὶν δαμναμένους, Zhi δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 
ἢ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ᾽ ἴα πάτρη. 
ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα ἤδη. 8589 
ET Qa καὶ ἀμφαδίην μὲν ἀλεξέμεναι ἀλέεινεν, 
3 [ideo δ᾽ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν, ἀνδρὶ ἐοικώς. 
τοὶ δ᾽ ἔριδυς κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο 
πεῖραρ ἐπαλλάξαντες ἐπὶ ἀμφοτέροισι τάνυσσαν, 
᾿ἄρρηκτόν v GAvrOv t£, τὸ πολλῶν γούνατ᾽ &AvGcv.360 
 Ἔνϑα, μεσαιπόλιός περ ἐὼν, Ζαναοῖσι κελεύσας 
Ἰδομενεὺς Τρώεσσι μετάλμενος ἐν φόβον ὥφσεν. 
" πέφνε γὰρ Ὀϑρουονῆα Καβησόϑεν ἔνδον ἐόντα, 
ὅς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούϑει, 
dites δὲ Πριάμοιο VoyerQov εἶδος ἀφίστην, 365 
Κασσάνδρην, ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον, 
£x Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἷας “ἡχαιῶν. 
τῷ δ᾽ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό v ἔσχετο xol κατένευσεν 
δωσέμεναι" ὁ δὲ μάρναϑ᾽, ὑποσχεσίῃσι πυϑήσας. 
Ἰδομενεὺς δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ “φαεινῷ, 376 
xal βάλεν ὕψι βιβώντα τυχών' οὐδ᾽ ἤρκεσε ϑωρηξ 
χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ᾽ ἐν γαστέρι “πῆξεν. 
δούπησεν δὲ πεσών᾽ ὁ δ᾽ ἐπεύξατο φώνησέν τὲ 
E υὐϑρυονεῦ, περὶ δή σε βροτῶν αἰνίξομ᾽ ἁπάντων, 

» 
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εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις ὅσ᾽ ὑπέστης 875. 

Ζαρδανίδῃ Πριάμῳ" 0 δ᾽ ὑπέσχετο ϑυγατέρα qv. 

καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά y ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν. 

δοῖμεν δ᾽ ̓ Ατρείδαο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστην, 

"4gysog ἐξαγαγόντες, ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν 

Ἰλίου ἐκπέρσῃς εὐναιόμενον πτολέίεϑρον. 380. 

ἀλλ Exsv, ὄφρ᾽ ἐπὶ νηυσὶ συνώμεϑα ποντοπόροισιν 

ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὕτοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν." 

"Oc εἰπὼν ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην 

ἥρως Ἰδομενεύς. τῷ δ᾽ "4016 ἦλϑεν ἀμύντωρ | 

πεξὺς πρόσϑ᾽ ἵππων τὼ δὲ πνείοντε κατ ὥμων 385 1 

αἰὲν ἔχ ἡνίοχος 9egtzov: 0 δὲ tero ϑυμῷ 3 

᾿Ιδομενῆα βαλεῖν. ὁ δέ quv φϑάμενος βάλε δουρὶ 

λαιμὸν ὑπ’ ἀνθερεῶνα, διαπρὸ ὃὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 

ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν, ἢ ἀχεροὶς: | 

ἠὲ πίτυς βλωϑρὴ; τήντ᾽ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες 800. 

ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἶναι" ς 1 

ὡς ὃ πρόσϑ᾽ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσδϑ ee, 

βεβρυχὼς, κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης. 

ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας, ἃς πάρος εἶχεν" 

οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἐτόλμησεν, δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας, 895. 

ἵππους στρέψαι, τὸν δ᾽ ̓ Αντίλοχος μενεχάρμης ὁ 

δουρὶ μέσον περόνησε τυχών᾽ οὐδ᾽ ἤρκεσε ϑωώρηξ 

χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ᾽ ἐν γαστέρι πῆξεν. 

αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀσϑμαίνων εὐεργέος ἔχπεδε δίφρου, ᾿ 

ἵππους δ᾽ ᾿Αντίλοχος, μεγαϑύμου Νέστορος υἱὸς, 400. 

ἐξέλασε Τρώων μετ’ ἐῦκνήμιδας "Axatovg. 

Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυϑεν Ἰδομενῆος, 

᾿ἀσίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

ἀλλ᾿ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος | 

Ἰδομενεύς" κρύφϑη γὰρ ὑπ᾽ ἀσπίδι πάντοσ᾽ ἐΐσῃ, 405. 

τὴν ἄρ᾽ ὅγε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ | 
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δινωτὴν φορέεσκε, δύω κανόνεσσ᾽ ἀραρυῖαν" 

τῇ ὕπο πᾶς ed, vo δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος, 

᾿χαρφαλεον δέ of ἀσπὶς ἐπυϑρέξαντος ἄῦσεν 

p οὐδ᾽ δλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν, 410 

dà Ho Ἱππασίδην Ὑψήνορα, ποιμένα λαῶν, 
- ὑπὸ πραπίδων, εἴϑαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν. 

᾿Δηΐφοβος ὃ. ἔχπαγλον ἐπεύξατο; μακρὸν ἀὔσας" 

Ὁ »οΟὐ μὰν «vv ἄτιτος κεῖτ 4401069, ἀλλά ξ φημι 

εἰς "Aidog περ, ἰόντα πυλάρταο e d ἐκ 415. 

νηϑήσειν κατὰ ϑυμὸν, ἐπεί ῥά of ὥπασα πομπὸν." 

E Ὡς ἔφατ᾽, ᾿Δργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ' δὐξαμένοιο, 

»Αἀντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινεν᾽ 

ἀλλ οὐδ᾽, ἀχνυμενός ne; ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου, 

ἀλλὰ Biny περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψεν. 420 
τὸν μὲν ἔπευϑ᾽ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 

Μηκιστεὺς, Ἐχίοιο πάϊς, καὶ δῖος ““λάστωρ, 

E ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα greva oves. 

Ἰδομενεὺς δ᾽ ov λὴγε μένος μέγα; ἵετο δ᾽ αἰεὶ 

ἠέ τινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι, 425 

ἢ αὐτὸς δουπῆσαν ἀμύνων λοιγὸν ᾿Αχαιοῖς. 

ἔνϑ' Αἰσυήταο διοτρεφέος φίλον υἱὸν, 

ἥρω; ᾿ἀλκάϑοον - γαμβρὸς δ᾽ ἦν Ayyicao: 

πρεσβυτάτην δ᾽ ὥπυιξ θυγάτρῶν, Ἱπποδάμειαν, 

τὴν περὶ κῆρι φίλησε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 480 

ἐν μεγάρφ᾽ πᾶσαν γὰρ Op ἑκέχαστο 
κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί: τοὔνεκα καί μιν 
᾿γῆμεν ἀνὴρ ὥριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ -- 
τὸν τόϑ᾽ vx Ἰδομενῆϊ Ποσειδάων ἐδάμασδσεν 
ϑέλξας ὄσσε φαεινὰ, πεδὴησδ δὲ φαίδιμα yvia 435 
οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν Óvvav οὔτ᾽ ἀλέασϑαι, 

ἀλλ ὥστε στήλην ῇ δένδρεον ὑψιπέτηλον 
Botones ἑσταότα στῆϑος μέσον ovvocs δουρὶ 

: Homeri Ilias. 11 
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ἥρως Ἰδομενεὺς, ῥῆξεν δὲ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα E 
χάλκεον, ὅς οἱ πρόσϑεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεϑρον" 
δὴ τότε y αὖον ἄῦσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί. "T i 
δούπησεν δὲ πεσὼν, δόρυ δ᾽ ἐν κραδίῃ ἐπεπήχγει, 
ἥ ῥά oi ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιξεν 
ἔγχεος" ἔνϑα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβριμος "Aes 
Ἰδομενεὺς δ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο, μακρὸν ἀὔσας (ό 

»4hilepof 1 ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι 
τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσϑαι; ἐπεὶ σύ περ δὔχεαι οὕτωρ᾽, 

δαιμόνι; ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 

ὄφρα ἴδῃ οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω, - 
ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτῃ éxtovgov: 450. 
Μίνως δ᾽ αὖ τέκεϑ᾽ υἱὸν ἀνύμονα zfevxaAcova, 
Ζευκαλίων δ᾽ ἐμὲ τίκτε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα * 
Κρήτῃ ἕν εὐρείῃ" νῦν δ᾽ ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν Ἢ 
Goí v& κακὸν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν." j 

"Oc φάτο, Ζ]ηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν, 455. 
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ἤ τινά που Τρώων ἑταρέσσαιτο μεγαθύμων - 

ἂψ ἀναχωφήσας, ἢ πειρήδαιτο καὶ οἷος. A 

ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, : * 

βῆναι ἐπ Αἰνείαν: τὸν δ᾽ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου — 

ἑσταύτ᾽ αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιξ δίῳ, 4ρυ. 

οὔνεκ᾽ ἄρ᾽ ἐσϑλὸν ἐόντα μετ᾽ ἀνδράσιν οὔτι TÍEGXEV. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" E. 

diva, Τρώων βουληφόρε, νῦν δὲ μάλα χρὴ 

γαμβρῶ ἀμυνέμεναι; εἴπερ τί δὲ κῆδος ἱκάνει. 

ἀλλ ἕπευ, ᾿Δλκαϑόῳ ἐπαμύνομεν, ὃς σε πάρος περ 

γαμβρὸς ἐὼν ἔϑοεψε δόμοις ἔνι τυτϑὸν ἐόντα' 466. 

τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν ^ — 

Ὡς φάτο; τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν QQLVEV,. 

fij δὲ μετ' Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο usns. 

ἀλλ᾽ οὐκ Ἰδομενῆα φόβος λάβε τηλύγετον dg, 4ὸ 
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ἀλλ ἔμεν, ὡς ὅτε TuS σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιϑὼς, 

ὅστε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν 

qon ἐν οἰοπόλῳ, porque δέ τε νῶτον ὕπερϑεν" 

᾿ὀφϑαλμὼ ὁ᾽ ἄρα οἵ πυρὶ λάμπετον᾽ αὐτὰρ ὀδόντας 

 9ήγου ἀλέξασϑαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας᾽ 418 

ὃς μένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς, οὐδ᾽ ὑπεχώρει, 

᾿ Αἰνείαν ἐπιόντα βοηϑόον" «ve δ᾽ ἑταίρους, 

E "AoxcAagóv τ' ἐσορῶν "Apa τε “Ζηϊπυρόν τε 

E “Μηριόνην ve καὶ ᾿Δντίλοχον, μήστωρας ἀὐτῆς" 

4 τοὺς Oy ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 480 

1 Zl eÜre, φίλοι, καί w οἵῳ ̓ ἀμύνετε᾽ δείδια δ᾽ αἰνῶς 

Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχὺν, ὃς μον ἔπεισιν, 

ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν᾽ 

᾿ καὶ δ᾽ ἔχει ἥβης ἄνϑος, ὃ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. 

εἶ γὰρ ὁμηλυκέη γὲ γενοίμεϑα τῷδ᾽ ἐπὶ ϑυμῷ, 486 

, αἷψα xsv ἠὲ φέῤοιτο μέγα κράτος, ἠὲ φέροιμῆν. ἊΝ 

᾿ς Ὡς ἐφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ ϑυμὸν 
ἔχοντες | 

1 πλησίοι ἔστησαν, σάκε᾽ ὥμοισι κλίναντες. 

Αἰνείας δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν, 

 4ηϊφοβόν τε Πάριν v ἐσορῶν καὶ "yijvogo δῖον 490 

- ot οἱ ἅμ᾽ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν" αὐτὰρ ἔπειτα 

λαοὶ ἔπονϑ', ὡσεί τε μετὰ κτίλον ξόπετο μῆλα 

πιόμεν ἐκ βοτάνης: γάνυται δ᾽ ἄρα τε φρένα ποιμήν" 

ὃς Αἰνεία ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι γεγήϑει, 

ὡς ἴδε λαῶν ἔϑνος ἐπισπόμενον ἕοῖ αὐτῷ. 495 

Οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Δλκαϑόῳ αὐτοσχεδὸν ὥρμήϑησαν 

Ar μακροῖσι ξυστοῖσι" περὶ στήϑεσσι δὲ χαλκὸς 

51 ᾿ σμερδαλέον κονάβιξε τιτυσκομένων xo ὅμιλον 

 ἀλλήλων᾽ δύο δ᾽ ἄνδρες ᾿Δρήϊοι ἔξοχον ἄλλων, 

p “ἰνείας TE καὶ Ἰδομενεὺς, ἀτάλαντοι Aot, 600 

Vevr ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ. 

Ἢ | ITT 
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Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀκάμένδεν Ἰδομενῆος" 
ἀλλ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος, 
αἰχμὴ δ᾽ Αἰνείαο κραδαινομένῃ κατὰ γαίης 
ὥχετ᾽, ἐπεί δ᾽ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρυυσεν.. D 
᾿δομενεὺς δ᾽ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην, Ἔξ 
ῥῆξε δὲ ϑώρηκος γύαλον, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς 
ἤφυσ᾽" ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 
Ἰδομενεὺς δ᾽ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος 
ἐσπάσατ᾽, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 
ὥμοιιν ἀφελέσϑαι" ἐπείγετο yao βελέεσσιν. 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἤν ὁρμηϑέντι, E 
οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξαι μεϑ᾽ iov βέλος οὔτ᾽ ἀλέασϑαι. 3 

τῷ δα καὶ ἐν σταδίῃ uiv ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ, 514 
τρέσσαι δ᾽ οὐκέτι δίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο. - 
τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 
“1ηἴΐφοβος" δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί. 
ἀλλ᾽ ὅγε καὶ τόϑ᾽ ἅμαρτεν, ὁ δ᾽ ᾿“σκάλαφον βάλε 

| δουρὶ, 3 
υἱὸν ᾿Ενυαλίοιο" δί ὥμου δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 2 
ἔσχεν" ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 520 3 

οὐδ᾽ ἄρα πώ τι πέπυστο βριήπυος ὄβριμος 4096 1 

υἷος &oio πεσόντος ἑνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, b 

ἀλλ 0» ἄρ᾽ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν 
ἧστο, Διὸς βουλῇσιν ἐελμένος, ἔνϑα περ ἄλλοι 

ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἦσαν ἐεργόμενοι πολέμοιο. 95: 
Οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Πσκαλάφῳ αὐτοσχεδὸν ὡρμήϑησαν᾽ 

Ζ]ηΐφοβος μὲν ἀπ᾿ ᾿“σκαλάφου πήληκα φαεινὴν 
ἥρπασε, Μηριόνης δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος "Aout | 
δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς 

αὐλώπις τρυφάλεια χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα. 530 - 
Μηριόνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐπάλμενος, αἰγυπιὸς ὡς, | 
ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονορ ὄβριμον ἔγχος, 
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du δ᾽ ἑτάρων εἷς ἔϑνος ἐχάξετο. τὸν δὲ Πολίτης: 

αὐτοκασίγνητος, περὶ μέσσῳ χεῖρε τιτήνας, 

ἐξῆγεν πολεμοιὸ δυσηχέος, ὄφρ᾽ ἵκεϑ᾽ ἵππους 535 

: p ot οἵ ὄπισϑε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 

ἕστασαν ἡνίοχον. τε καὶ ἄρματα ποικίλ ἔχοντες" 

p τόνγε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα, 

᾿πτειρόμενον᾽ κατὰ δ᾽ αἷμα νεουτάτου ἐρρξδ χειρός. 

Οἱ δ᾽ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 540 

iv9  Aivéag Agapiie Καλητορίδην ἐπορούδσας 

Cm vv, ἐπὶ oi τετραμμένον, ὀξέϊ δουρί" 

Eo δ᾽ ἑτέρωσε κάρη; ἐπὶ δ᾽ ἀσπὶς ἑάφϑη 

«ol κόρυς" ἀμφὺὴ δέ οἵ ϑάνατος χύτο ϑυμοραΐστής. 

᾿Αντίλοχος δὲ Θόωνα μεταστρεφϑέντα δοκεύσας 545 

᾿ οὔτασ' ἐπαΐξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἐχεθῦεν, 

! (id ἀνὰ νῶτα ϑέουσα διαμπερὲς αὐχέν ἱκάνει" 

: τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔκερσεν" ὁ δ᾽ ὕπτῶς ἐν κονίῃσιν 

- χκάππεσεν, ἄμφω χεῖρε ΤΈΛΟΣ ἑτάροισι πετάσσας. 

E Πς δ᾽ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε ἀπ ὥμων 

᾿ παπταίνων" Τρῶες δὲ περισταδὸν ἄλλοϑεν ἄλλος 551 

᾿οὔταζον δάκος εὐρὺ παναίολον, οὐδ᾽ ἐδύναντο 

εἴσω ἐπιγράψαι τέρενα χρόα νηλέϊ χαλκῷ 

᾿Αντιλόχου" Rue γάρ Qa Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

Né στορορ υἱὸν ἔρυτο καὶ ἐν πολλοῖσι βέλεσσιν. 555 

οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτοὺς 

τρωφᾶτ᾽᾽ οὐδέ οἵ ἔγχος ἔχ ἀτρέμας, ἀλλὰ uA αἰεὶ 

ειόμενον. ἐλέλικτο" τιτύσκετο δὲ φρεσὶν ἧσιν 

τευ ἀκοντίσσαι; ἠὲ σχεδὸν ὁρμηϑῆναι. 

-AÀX οὐ λῆϑ' ̓ Αδάμαντα τιτυσκόμενος καϑ' ὅμιλον, 

"“σιάδην. 0 οἵ οὗτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ 561 

 ἐγγύϑεν ὁρμηϑείς" ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν 

3 “κυανοχαῖτα Ποσειδάων, βιότοιο μεγήρας. 

* ood τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν ὥστε σκῶλος πυρίκαυστος. « 
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ἐν δάκει “Αντιλόχοιο; τὸ δ᾽ ἥμισυ κεῖτ ἐπὶ γαίης" 565 . 
c δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάξετο κῆρ᾽ ἀλεείνων.  — 
Μηριόνης δ᾽ ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρὶ 
αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνϑα μάλιστα 
γίγνετ᾽ "Aous ἀλεγεινὸς ὀϊξυροῖσι βροτοῖσιν. 
ἔνϑα οἱ ἔγχος ἔπηξεν" ὁ δ᾽ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ 570 4 
ἤσπαιρ᾽ ὡς ὅτε βοῦς, τόντ᾽ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρε. 
ἰλλάσιν ovx ἐθέλοντα βίῃ δήσαντες à ἄγουσιν" 4 

ds ὁ τυπεὶς ἤσπαιρε μένυνθα περ, οὔτι μάλα δην, E 
ὄφρα οὗ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπαάσατ᾽ ἐγγυϑὲεν ἐλϑὼν 4 

ἥρως Μηριόνης" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 516 οὶ 
Ζ)ηΐπυρον δ᾽ Ἕλενος ξίφεϊ σχεδὸν ἤλασε κόρσην [ 

Gonixío, μεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν. 4 
ἡ μὲν ἀποπλαγχϑεῖσα χαμαὶ πέσε, καί τις ᾿Ζχαιῶν 3 
μαρναμένων μετὰ ποσσὶ κυλινδομένην ἐκόμισσεν᾽ 4 
τὸν δὲ xav ὀρθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 580 . 

᾿Ατρείδην δ᾽ ἄχος εἷλε, βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον 
3 βὴ δ᾽ ἐπαπειλήσας 'EAévo ἥρωϊ ἄνακτι, 

ὀξὺ δόρυ κραδάων. ó δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκεν. 
τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι 
Ver ἀκοντίδσσαι, ὁ δ᾽ ἀπὸ νευρῇφιν ὀϊστῷ. 585 
Πριαμίδης uiv ἔπειτα κατὰ στῆϑος βάλεν ἰῷ 
ϑοώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ᾽ ἀλωὴν 
ϑοώσκωσιν κύαμοι μελανόχροες, ἢ ἐρέβινϑοι, 
πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ καὶ λικμητῆρος ἐρωῇ, 690 
ὃς ἀπὸ ϑώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο 
πολλὸν ἀποπλαγχϑεὶς ἑκὰς ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός. 
“4τρείδης δ᾽ ἄρα χεῖρα, βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, 
τὴν βάλεν ἡ ῥ᾽ ἔχε τόξον évEoov: ἐν δ᾽ ἄρα τόξῳ : 
ἀντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος. $95 — 
ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάξετο wijo ἀλεείνων, 
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χεῖρα παρακρεμάσας" τὸ δ᾽ ἐφέλκετο μείλυνον ἐγχοξ- 

καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάϑυμος "Ayiwoo, 

αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐὐστρόφῳ οἰὸς ἀώτῳ, 

σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ ϑεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν. 600 

᾿ πείσανδρος δ᾽ ἰϑὺς Μενελάου κυδαλίμοιο 

"p. τὸν δ᾽ ἄγε μοῖρα κακὴ ϑανάτοιο τέἕλοσδε, 

σοὶ, Μενέλαε, δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 

᾿ οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἡσαν ἐπὶ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

᾿Ζτρείδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ ἔγχος, 605 

- Πείσανδρος δὲ σάκος Μενελάου κυδαλίμοιο 

᾿οὕτασεν, οὐδὲ διαπρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι" 

ἔσχεϑε γὰρ σάκος εὐρὺ, κατεκλάσϑη δ᾽ ἐνὶ καυλῶ 

ἔγχος" ὁ δὲ φρεσὶν ἥσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην. 

Ατρείδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον 610 

ἀλ᾽ ἐπὶ Πεισανδρῳῷ" 6 δ᾽ ὑπ᾿ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν 

- ἀξίνην εὔχαλκον, ἐλαΐνῳ ἀμφὶ πελέκκῷ; 

μακρῷ ἐὐξέστῳ ἅμα δ᾽ ἀλλήλων ἐφίκοντο. 

ἥτοι ὁ μὲν κόρυϑος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης 

ὄκρον ὑπὸ λόφον αὐτὸν, ὁ δὲ προσιόντα μέτωπον 615 

ῥινὸς ὕπερ πυμάτης᾽ λάκε δ᾽ ὀστέα, τὼ δέ of ὄσσε 

πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν, 

ἡδνώϑη δὲ πεσών. ὃ δὲ λὰξ ἐν στήϑεσι βαίνων 

| τεύχεά v ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 
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: »»Δείψετέ ϑην οὕτω γε νέας Ζαναῶν ταχυπώλων, 

— Τρῶες ὑπερφίαλοι, δεινῆς ἀκόρητοι as. 621 

ἄλλης uiv λώβης ve καὶ αἴδχξος οὐκ ἐπιδευεῖς, 
ex ev 3.5 À /G G9 1 , δ , 9 - 

— ἣν ἐμὲ λωβήσασϑε, κακαὺ xvveg, οὐσὲ τι υμῷ 
Ἁ 

^ 

Ζηνὸς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδδείσατε μήνυν 

᾿ ξεινίου, ὅστε zov ὕμμι διαφϑέρσει πόλυν αἰπήν. 625 

— of uev κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα πολλὰ 
Ls Α 

, ^ 

— μὰψ olyso9! ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλξεσϑὲ παρ αὐτῇ" 
ὧν : - 

, 

νῦν «vv ἐν νηυσὶν μενεαίνετε ποντοπόροισιν 
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πῦρ oAoov βαλέειν, κτεῖναι δ᾽ ἥρωας ᾿χαιούς" 
ἀλλά ποϑὲ σχήσεσϑε, xol ἐσσύμενοί περ, “ἄρηος. 630 
Ζεῦ πάτερ, ἡ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, 

v ^v ? ἀνδρῶν ἠδὲ ϑεῶν" σέο δ᾽ ἐκ τάδε πάντα πέλονται. ^ 
- e ^T oiov δὴ ἄνδρεσσι χαρίξεαι ὑβριστῇσιν, 

Τρωσὶν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσϑαλον, οὐδὲ δύνανται 
φυλόπιδος κορέσασϑαι ὁμοιΐου πολέμοιο. 685. 
πάντων μὲν κόρος ἐστὶ, καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος 
μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηϑιμοῖο, 
τῶν πέρ vig καὶ μᾶλλον ἐέλδεται, ἐξ ἔρον εἶναι 
ἢ πολέμου: Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι éccuv.* 
Ὡς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα 640 

συλήσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων, 
αὐτὸς δ᾽ «ovr ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη. 
Ἔνϑα οἱ υἱὸς ἐπᾶλτο Πυλαιμένεος βασιλῆος, 

e , PETS M ὔ cer 7 “ρπαλίων, 0 Qo πατρὶ φίλῳ ἕπετο πτολεμίξων 
ἐς Τροίην, οὐδ᾽ evrig ἀφίκετο πατρίδα γαῖαν: — 645 er δ ει , , , 37 1 0g θὰ τὸτ Ατρείδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ 
ἐγγύϑεν, οὐδὲ διαπρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι. 
ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάξετο Κῆρ ἀλεείνων, 
πάντοσε παπταίνων, μή τις χρόα χαλκῷ ἐπαύρῃ. 
"Μηριόνης δ᾽ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε᾽ ὀϊστὸν 650 

, f? , hl , €- f 957 ON s x καί ὁ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν: αὐτὰρ οἵστος 
ἀντικρὺ κατὰ κύστιν OX ὀστέον ἐξεπέρησεν. 
te / M 5 * ) 3 M δ E ἑξόμενος δὲ xov «vOv, φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων 
ϑυμὸν ἀποπνείων, ὥστε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ 

^ Li 3 ? T , n» — Ἁ ^ "- κεῖτο ταϑεις" ἐκ δ΄ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 655 
τὸν μὲν Παφλαγόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο, 
2 ) 5, 538 , “2 7 e * ἐς δίφρον δ᾽ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἵρην 
ἀχνύμενοι" μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε δάκρυα λείβων, 
ποινὴ δ᾽ οὔτις παιδὸς ἐγίγνετο τεϑνηῶτος. 

Τοῦ δὲ Πάρις μάλα ϑυμὸν ἀποχταμένοιο χολώϑη" 

d 
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& εἴνος γάρ οἱ ἔην πολέσιν μετὰ Παφλαγόνεσσιν᾽ 661 
τοῦ ὅγε χωόμενος προΐει χαλκήρε ὀϊστόν. 

E v δέ τις Ἐὐχήνωρ, Πολυείδου μάντιος υἱὸς, 
Ern τ ἀγαϑός τε; Κορινϑόϑι οἰκία voc, 
ὅς ῥ᾽ εὖ εἰδὼς Κῆρ᾽ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν. 665 
πολλάκι γάρ oi ἔειπε γέρων ἀγαϑὸς Πολύειδος, 
νούσῳ vm ἀργαλέῃ φϑίσϑαι οἷς ἐν μεγάροισιν, 
d Md Aye νηυσὶν ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι" 
τῷ Ó ἅμα τ ἀργαλέην ϑωὴν ἀλέεινεν ᾿Ζχαιῶν 

γοῦσον τὲ στυγερὴν, ἵνα μὴ πάϑοι ἄλγεα ϑυμῷ. 670 

τὸν βάλ ὑπὸ γναϑμοῖο καὶ οὔατος᾽ ὦκα δὲ ϑυμὸς 

ὥχετ' ἀπὸ μελεῶν, στυγερὸς δ᾽ ἄρα UUv σκότος εἷλεν 

"Q6 οἵ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰϑομένοιο" 

E JExvoo δ᾽ οὐκ ἐπέπυστο zu φίλος, οὐδέ τι ἤδη 
ὅττι ῥά οἱ νηῶν ἐπὶ ἀριστερὰ δηϊόωντο 675 

Es v “4ργείων᾽ τάχα δ᾽ ἂν καὶ κῦδος ᾿Ζ“χαιῶν 
᾿ἐπλετο᾽ τοῖος γὰρ γανήοχος ἐννοσίγαιος 

ὥτρυν ᾿Αργείους, πρὸς δὲ σϑένει αὐτὸς ἀμυνεν" 

ἀλλ ἔχεν ἡ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο, 

ῥηξάμενος ΖΙαναῶν πυκινὰς στίχας ἀσπιστάων, 680 
Divo! à ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου 

9iy ig ἁλὸς πολιῆς εἰρυμέναι" αὐτὰρ ὕπερϑεν 
τεῖχος ἐδέδμητο χϑαμαλώτατον, ἔνϑα μάλιστα 

ξαχρηεῖς γίγνοντο μάχῃ αὐτοί τε καὶ ἵπποι. 
Ἔνϑα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάονες ἑλκεχίτωνες; 685 

ΤῊΝ καὶ Φϑῖοι καὶ φαιδιμόεντες Ἐπειοὶ, 

1 σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον, οὐδ᾽ ἐδύναντο 
ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον" 
οὗ μὲν “Αϑηναίων προλελεγμένοι" ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 
ἦρχ υἱὸς Πετεῶο Μενεσϑεὺς, of δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 690 
Φείδας ve Στιχίος τε Βίας v ἐύς" E Ἐπειῶν 

Eo τε Μέγης ἀμφίων ve Ζρακίος ve, 
Ὁ 

Ἢ 

: 
| 

dae 35 ae Ὑρ 
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πρὸ Φϑίων 0b Μέδων ve μενεπτόλεμος ve Hodge 
ἤτοι ὁ μὲν νόϑος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο 

ἔσκε, Μέδων, Αἴαντος ἀδελφεός αὐτὰρ ἔναιεν 69: 
ἐν Φυλάκῃ, γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς, 
γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ OiAsug: 
αὐτὰρ 0, Ἰφίκλοιο πάϊς τοῦ Φυλακίδαο᾽ 
οἱ μὲν πρὸ Φϑίων μεγαϑύμων ϑωρηχϑέντες, 
ναῦφιν ἀμυνόμενοι, μετὰ Βοιωτῶν ἐμάχοντο. 700 

Αἴας δ᾽ οὐκέτι πάμπαν, Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς, 
ἴστατ ἀπ’ Αἴαντος Τελαμωνίου, οὐδ᾽ ἠβαιὸν, 
ἀλλ: ὥστ᾽ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον, 
ἶσον ϑυμὸν ἔχοντε, τιταίνετον" ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφιν 
πρυμνοῖσιν κεράεσσι πολὺς ἀνακηκίει ἱδρώς.“ — T705. 
τὼ μέν τε ζυγὸν οἷον ἐΐξοον ἀμφὶς ἐέργει 
"u£vo κατὰ ὦλκα᾽ τεμεῖ δέ τε τέλσον ἀρούρης" 
ὡς τὼ παρβεβαῶτε μάλ᾽ ἕστασαν ἀλλήλοιιν. 
᾽λλ: ἦτον Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσϑλοὶ 

λαοὶ Émov9' ἕταροι, οἵ of σάκος ἐξεδέχοντο, 710 
ὑππότε μιν κάματός ve καὶ ἱδρὼς γούναϑ' ἵκοιτο. 
οὐδ’ ἄρ᾽ Ὀϊλιάδῃ μεγαλήτορι “οκροὶ ἕποντο" 
οὐ γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε φίλον x1g' 
οὐ γὰρ ἔχον κόρυϑας χαλκήρεας ἱπποδασείας, 

οὐδ᾽ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα, 7 ι5 

ἀλλ ἄρα τόξοισιν καὶ ἐϊὐστρόφῳ οἰὸς ἀώτῳ Aw 

Iov sig ἅμ᾽ ἕποντο πεπουϑότες; οἷσιν ἔπειτα 

ταρφξα βάλλοντες Τρώων ῥήγνυντο φάλαγγας. 

δή ῥα τόϑ' οἵ μὲν πρόσϑε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν 
μάρναντο Τρωσίν vs καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ, 720 

οἱ δ᾽ ὄπιϑεν βάλλοντες ἐλάνθανον" οὐδέ τι χάρμης 

Τρῶες μιμνήσκοντο᾽ συνεκλόνξον γὰρ ὀϊστοί. 

Ἔνϑα κε λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων N 

Τρῶες ἐχώρησαν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν, 1 
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ἜΣ μὴ Πουλυδάμας ϑρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς 125 

2. » Exrog, ἀμήχανός ἐσσι παφαφρητοῖσι πυϑέσϑαι. 

íi οὔνεκα TOL “περὶ δῶκε ϑεὸς πολεμήϊα ἔργα, 

3 τοὔνεκα καὶ βουλῇ ἐθέλεις περιίδμεναι ἄλλων. 

ἀλλ οὕπως ἅμα πᾶντα δυνήσεαι αὐτὸς ἐλέσϑαι. 

j ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε ϑεὸς πολεμήϊα ἔργα" 130 

j| [ἄλλῳ δ᾽ ὀρχηστὺν, ἑτέρῳ κύϑαρυν καὶ ἀοιδήν] 

ἄλλῳ δ᾽ ἐν στήϑεσσι τιϑεῖ νόον δὐρύοπα Ζεὺς 

ἐσθλὸν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ' ἄνϑρωποι, 

ααί τὲ πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δέ x αὐτὸς ἀνέγνω. 

: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 730 

πάντη γάρ δὲ περὶ Gréqovog πολέμοιο δέδηεν᾽ 

3 Τρῶες δὲ μεγάϑυμοι; ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν; 

D μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἱ 0s μάχονται 

“παυρότεροι πλεόνεσσι; κεδασϑέντες κατὰ νῆας: 139 

ἀλλ ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους" 

ἔνϑεν δ᾽ ἂν μάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεθα βουλὴν; 

d κεν ἐνὶ νήεσσι, πολυκλήϊσι πεσωμεν; 

“αἴ x ἐθέλῃσι ϑεὸς δόμεναι κράτος; ij κεν ἔπειτα 

᾿ πὰρ νηῶν x p pd ἀπήμονες. ἡ γὰρ ἐγὼγξ 

. δείδω μὴ τὸ χϑιξὸν ἀποστήσωνται ᾿4χαιοὶ 745 

- χρεῖος; ἐπεὶ παρὰ νηυσὶν ἀνὴρ (Tog πολέμοιο 

í μέμνει; ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσϑαι ὀΐω." 

|. Ὡς φάτο Πουλυδάμας, ἄδε δ᾽ Ἕκτορι μῦϑος ἀπή- 

s wes 

! [αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε.) 

4 καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 750 

3 Πουλυδάμα, σὺ μὲν αὐτοῦ ἐρύκακε πάντας ἀρί- 

3 du d 

αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ᾽ εἶμν καὶ ἀντιόω πολεμοιο᾽ 

αἶψα δ᾽ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω “ 

H δα καὶ ὡρμήϑη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικὼς, 

phum Poe ' 
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κεκληγὼς; διὰ δὲ Τρώων πέτετ ἠδ᾽ ἐπικούρων. 755 
of δ᾽ ἐς “Πανυϑοίθην ἀγαπήνορα Πουλυδαάμαντα 
πάντες ἐπεσσεύοντ᾽. ἐπεὶ Ἕκτορος ἔκλυον αὐδήν. 
αὐτὰρ ὁ “ηϊφοβόν τε βίην 9 Ἑλένοιο ἄνακτος 

“4σιάδην τ ᾿Αδάμαντα καὶ ᾿Ζσιον, Ῥρτάκου υἱὸν, i 

φοίτα ἀνὰ προμάχους διξήμενος, εἴ που ἐφεύροι. 760. 
τοὺς δ᾽ εὕρ᾽ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ᾽ ἀνολέ: 1 

ρους" 3 

ἀλλ οἵ uiv δὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσιν ᾿Δ4χαιῶν » 
χερσὶν vx ᾿4ργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες, * 
of δ᾽ ἐν τείχει ἐσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί T£. E: 
τὸν δὲ τάχ εὗρε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ δακρυοέσσης 166 

δῖον ““λέξανδρον, Ἑλένης πόσιν ἠύκόμοιο, T 
ϑαρσύνονϑ᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι. | 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσιν 1 
οΖύσπαρι. εἶδος ἄριστε, γυναιμανὲς, ἠπεροπευτὰ, - 

ποῦ τοι Ζηΐφοβός τε βίη 8᾽ Ἔλένοιο ἄνακτος 7103 : 

᾿σιάδης v ᾿άδάμας ἠδ᾽ 40109, Ὑρτακου υἱός: - 
ποῦ δέ τοι Ὀϑρυονεύς; νῦν ὥλετο πᾶσα κατ᾽ ΩΝ 3 
Ἴλιος αἰπεινή- νῦν τοι σῶς αἰπὺς 04As990c. 3 

Τὸν δ᾽ ovre προσέειπεν ᾿4λέξανδρος ϑεοειδής 

..Exrog, ἐπεί τοι ϑυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασϑαι, — 115 | 
ἄλλοτε δή ποτε μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο à 
ὠἕλλω. ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μή- 

τηρ. | 

ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων, 
ἐκ τοῦδ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐόντες ὁμιλέομεν ΖΙαναοῖσιν 
νωλεμέως" ἕταροι δὲ κατέκταϑεν, οὖς σὺ μεταλλᾷς. 

οἴω ΖΙηΐφοβός τε βίη 9' Ἑλένοιο ἄνακτος 781 - 
οίχεσθον, μακρῇσι τετυμμένω ἐγχείῃσιν ; 

ἀμφοτέρω κατὰ χεῖρα" φόνον δ᾽ ἥμυνςε Κρονίων. 
νῦν δ᾽ ἄρχ, ὅππη σε κραδίη ϑυμός τε κελεύει" 
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— δ᾽ ἐμμεμαῶτες Gu ἐψόμεϑ᾽, jet τί φημι 185 

Es δευήσεσϑαι, ὅση δύναμίς γὲ πάρεστιν. 

E ἂρ δύναμιν δ᾽ οὐκ ἔστι, καὶ ἐσσύμενον, πολεμίζξευν. "s 

-. "Qo εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως. 

E ὁ ἴμεν ἔνϑα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις 58v, 

Ἢ Κεβριόνην καὶ ἀμύμονα depu. 790 

Lido τῇ προτέρῃ᾽ τότε δὲ Ζεὺν ὦρσε μάχεσϑαι. 

; οἱ δ᾽ ἴσαν; ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ, 795 

J ἥ ῥά 9 ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Ζ]ιὸς εἶσι πέδονδε, 

᾿ϑεσπεσίῳ δ᾽ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἕν δέ τε πολλὰ 

v aduer παφλάξοντα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης, 

| 4UVQTX φαληριόωντα, πρὸ μεν v ἄλλ᾽, αὐτὰρ em ἄλλα: 

᾿ς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηφότες, αὐτὰρ ἐπὶ ἄλλοι, 

3 χαλ κῷ μαρμαίφοντες au ἡγε ύνεσδην ἕποντο. 801 

᾿ Ἔχτωρ δ᾽ ἡγεῖτο, βοοτολοιγῷ ἶσος Ae; 

Ee πρόσϑεν δ᾽ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

poete πυκινὴν, πολλὸς δ᾽ ἐπελήλατο χαλκός" 

ἀμφὶ δέ oi «got pota. gosun σείετο πήληξ. 808 

Ἵ πάντη δ᾽ ἀμφὶ φάλαγγας ἐπειρᾶτο προποδίξων, 

3 εἴ πώς οἱ εἴξειαν ὑπασπίδια προβιβᾶντι" 

1 ἀλλ: οὐ σύγχει ϑυμον ἐνὶ στήϑεσσιν “ἡχαιῶν. 

E 4 (ug δὲ πρῶτος προκαλέσσατο, μακρὰ βιβασϑῶων᾽ 

"ἢ »»ΝἹαιμόνυξ, σχεδὸν ἐλϑέ᾽ τίη δειδίσσεαι αὔτως 810 

ΕΣ. ̓Αργείους; οὗτοι τι μάχης ἀδαήμονές εἰμεν, 

E ἀλλὰ “ιὸς μάστιγι κακῇ ἐδάμημεν Ayotot. 

ἣν 1 ϑήν πού τοι ϑυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν 

: νῆας" ἄφαρ δέ ve χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν. 

d] X8 πολὺ φϑαίη εὐναιομένη πόλις ὑμὴ B 

᾿ χερσὶν ὑφ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσα τε περϑομένη τε. 

pe εν 
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σοὶ δ᾽ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι, ὁππότε φεύγων — 
2 , M 1 NM 3. VA E 

ἀρήσῃ zh πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀϑανατοισιν * 

ϑάσσονας ἰρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους, τ β 

οἵ σε πόλινδ᾽ οἴσουσι κονίοντες πεδίοιο."“ 820. 
Ὡς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρν Ἢ sg «o Og OQLtS, 

9 * b , ΡΩΝ ? νυ N ? - 

αἰετὸς ὑψιπέτης" ἐπὶ Ó ἴαχε λαὸς yov 

ϑάρσυνος οἰωνῷ" 0 δ᾽ ἀμείβετο φαίδιμος “Ἕκτωρ 
αἶαν ἁμαρτοεπὲς, Bovyate, ποῖον ἔειπες" 

ESMIR s CN e M " , . 
εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω ys Ζίιος παῖς αἰγιόχοιο 825. 5 
εἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ us πότνια Ἥρη, Ἢ 
τιοίμην δ᾽ ὡς víez ᾿4ϑηναίη καὶ AmoAAov, 
ὡς νῦν ἡμέρη ἥδε κακὸν φέρει ᾿Αργείοισιν 
πᾶσι μάλ᾽, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς 
μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρὸν, ὃ vo χρόα λειριύεντα 880. 
δάψει- ἀτὰρ Τρώων κορέεις κύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς 
δημῷ. καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿Ζχαιῶν."“ 
Ὃς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο" τοὶ δ᾽ &w ἕποντο 

ηχῇ ϑεσπεσίῃ, ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς ὄπισϑεν. E 
Aoysio. δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐπίαχον, οὐδ᾽ ἐλάϑοντο 835 | 
ἀλκῆς, ἀλλ ἔμενον Τρώων ἐπιόντας ἀρίστους. 
ἠχὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἵκετ᾽ αἰϑέρα καὶ Ζιὸς αὐγᾶς. 

ΙΧ ΣΟΣ 

Διὸς ἀπάτη. 

Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν ἰαχὴ πίνοντά msg ἔμπης, 
ἀλλ ᾿“σκληπιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
Φράξεο, δῖε Μαχᾶον, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα᾽ 
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m δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ ϑαλερῶν αἰξηῶν. 
- ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καϑήμενος αἴϑοπα οἷνομ. ὅ 
- εἰσόκε ϑερμὰ λοετρὰ ἐὐπλόκαμος Ἑκαμήδη 
$ ᾿ϑερμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα: 
E αὐτὰρ ἐγὼν ἐλϑὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπρήν. εἶ 
E "Oc εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἕοῖο. 
Γ “κείμενον ἔν κλισίῃ, Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο, 10 
E p παμφαῖνον᾽ ὁ δ᾽ ἐχ ἀσπίδα πατρὸς ἕοῖο. 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ; 

Ἄ A δ᾽ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ᾽ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς, 
ἕ τοὺς μὲν ὀρινομένους. τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισϑεν, 

Τρῶας ὑπερϑύμους᾽ ἐρέριπτο δὲ τεῖχος ᾿Ζχαιῶν. 15 
- gg δ᾽ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ, 
ὀσσόμενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευϑα 
^ αὕτως, οὐδ᾽ ἄρα τὲ προκυλίνδεται οὐδετέρωσε, 
᾿ πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι ἐκ ΖΙιὸς οὖρον, 
— ὡς ὁ γέρων ὥρμαινε δαϊξόμενος κατὰ ϑυμὸν 20 
ῥιχϑάδί,, ἢ μεϑ' ὅμιλον ἴοι ΖΙαναῶν ταχυπώλων, 
ἠὲ uer ᾽Δτρείδην ᾿“γαμέμνονα, ποιμένα λαῶν. 
ὧδε δέ οἵ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
βῆναι ἐπ᾽ ᾿Δτρείδην. οἱ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριξον 
μαρνάμενοι" λάκε δέ σφι περὶ χροὶ χαλκὸς ἀτειρὴς 25 
- vvocouévov ξίφεσίν vs καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 

Νέστορι δὲ ξύμβληντο Ζιοτρεφέες βασιλῆες 
πὰρ νηῶν ἀνιόντες, ὅσοι βεβλήατο χαλκῷ, 

Τυδείδης Ὀδυσεὺς τε καὶ “Ἵτρείδης “4γαμέμνον. 
E πολλὸν γάρ δ᾽ ἀπάνευϑε μάχης δἰρύατο νῆες 80 
- $iv ἔφ ἁλὸς πολιῆς" τὰς γὰρ πρώτας πεδίονδε 

X - elpuGav, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρύμνῃσιν ἔδειμαν. 

οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽, εὐρύς περ ἐὼν, ἐδυνήσατο πάσας 
| mm νῆας χαδέευν, στείνοντο δὲ λαοέ᾽ 
τῷ ῥὰ προκρόσσας ἔρυσαν, καὶ πλῆσαν ἁπάσης 88 
Eso 

E 

t 

Grup. 
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ἤϊόνος στόμα μακρὸν, ὅσον aed deo ἄκραι. 
τῷ ῥ᾽ οἵγ᾽ ὀψείοντες ἀῦτῆς καὶ πολέμοιο, 
ἔγχει ἐρειδόμενοι; κίον ἀϑρόοι" ἄχνυτο δέ σφιν 
ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν. ὃ ὃὲ ξύμβλητο γεραιὸς, 
Νέστωρ, πτῆξε δὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν Axyoidv. 
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τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων Ayoué£uvaov 
,;) Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος yov, 

τίπτε λιπὼν πόλεμον φϑισήνορα δεῦρ᾽ ἀφικάνεις; 
δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ, 
ὥς zov ἐπηπείλησεν ivi Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων, 45 
ur πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ Ἴλιον ἀπονέεσϑαι, 
πρὶν πυρὶ νῆας ἐνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ καὶ αὐτούς. 
κεῖνος τὼς ἀγόρευε: τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. * 

ὦ πόποι, ἡ 0€ καὶ ἄλλοι ἐῦκνήμιδες ᾿4χαιοὶ 3 
ἐν ϑυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον, ὥσπερ ᾿Δχιλλεὺς, 50΄. 

LETT dE MEE 9n 

οὐδ᾽ ἐθέλουσι μαχεσϑαι ἐπὶ πρύμνῃσι νέεσσιν."" 
"Τὸν δ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

,1 δὴ ταῦτά y ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης αὐτὸς παρατεκτήναιτο. 
τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧὃ ἐπέπιϑμεν 
ἄρρηκτον νηῶν vs καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι" 
οἱ δ᾽ ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσιν 
νωλεμὲς οὐδ᾽ ἂν ἔτι γνοίης, μάλα περ σκοπιάζων, 
ὁπποτέρωϑεν ᾿Δ4χαιοὶ ὀρινόμενοι κλονέονται" 
ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀὐτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἵκει. 60 
ἡμεῖς δὲ φραξζώμεϑ' ὕπως ἔσται τάδε ἔργα, 
εἴ τι νόος ῥέξει" πόλεμον δ᾽ οὐκ ἄμμε κελεύω 
δύμεναι" οὐ γάρ πὼς βεβλημένον ἔστι μάχεσϑαι."" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 
Νέστορ, ἐπειδὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι μάχονται; 65. 
τεῖχος δ᾽ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος, 
ἡ ἔπι πόλλ᾽ ἔπαϑον ΖΙαναοὶ, ἔλποντο δὲ ϑυμῶ *3 

4 
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ἄρρηκτον νηῶν rs καὶ αὐτῶν εἶλαρ $ ἔσεσϑαι; 

ο ὕτω που Zhi μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, 

νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾽ “Ἄργεος ἐνθάδ᾽ ᾿4χαιούς. 

᾿ἤδεα μὲν γὰρ ὅτε πρόφρων ΖΙαναοῖσιν ἄμυνεν, Τι 
οἶδα δὲ vov OTL τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι ϑεοῖσιν 
E ἣμ ἕτερον 0$ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν. 
ἀλλ ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 
ψῆες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι ϑαλάσσης, 75 
ὶ ἕλκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 
ὕψι δ᾽ ἐπ᾽ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰσόκεν ἔλϑῃ 
νὺξ ἀβρότη, ἣν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο 
Toà 86 ἔπειτα δέ xsv ἐρυσαίμεϑα νῆας ἁπάσας. 

οὐ γάρ "ig νέμεσις φυγέειν. κακὸν, οὐδ᾽ ἀνὰ νύκτα. 80 
βέλτερον ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ." 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-. 
σεύς 

γ»,ἀτρείδη, ποῖον Gs ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. 
οὐλόμεν,, αἴϑ' ὥφελλες ἀεικελίου "oeron ἄλλου 

Ε Ἰμαίνειν, μηδ᾽ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς 88 

ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν 
᾿ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φϑιόμεσϑα ἕκαστος. 

οὕτω δὴ μέμονας Τρώων πόλιν εὐρυαγυιαν 
"xe Ael etw, ἧς εἵνεκ᾽ ὀϊξύομεν κακὰ πολλά; 
σίγα, μή, τίς T ἄλλος ᾿Αχαιῶν, τοῦτον ἀκούσῃ 90 
μῦϑον, ὃν οὔ κὲν ἀνήρ 78 διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο, 
ὅστις ἐπίσταιτο ἧσι φρεσὶν ἄρτια βάξειν 
σκηπτοῦχός v εἴη, καί οἱ πειϑοίατο λαοὶ 

τοσσοίδ᾽ ὅσσοισιν σὺ μετ᾽ “Ἀργείοισιν ἀνάσσεις" 
νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες " 95 
ὃς κέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀὐτῆς 

“νῆας ἐὐσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 
ges μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης. 

' Homeri Iiias, 18 
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ἡμῖν δ᾽ αἰπὺς ὄλεϑρος ἐπιρρέπῃ. οὐ γὰρ ᾿Δ4χαιοὶ E 

σχήσουσιν πόλεμον νηῶν ἅλαδ᾽ ἑλκομενάων, : 

ἀλλ᾽ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμης. 
ἔνϑα xs σὴ βουλὴ δηλήσεται, ὄρχαμε λαῶν." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων 

ὦ Ὀδυσεῦ, μάλα πώς d καϑίκεο ϑυμὸν ἐνιπῇ A 

ἀργαλέῃ" ἀτὰρ ov uiv ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα 105. 
νῆας ἐὐσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν υἷας ᾿ἡχαιῶν. 

νῦν δ᾽ ein ὃς τῆσδέ y ἀμείνονα μῆτιν pip 

ἢ νέος ἠὲ παλαιός. ἑμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη." e 

Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς “Ζιομήδης 1 

ἐγγὺς ἀνήρ - ov δηϑὰ ματεύσομεν -- αἵ x! ἐθέλητε, 

πείθεσθαι, καὶ μή τι κότῳ ἀγάσησϑε ἕκαστος, 1l 

| οὕνεκα δὴ γενεῆφιυ νεώτατός εἰμι A ὑμῖν" 5 

πατρὸς δ᾽ ἐξ ἀγαϑοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι. * 

[Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει! — 

Πορϑεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 115. 

ὥκεον δ᾽ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι, E 

[Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ᾽ ἣν ἱππότα Οἰνεὺς, 3 

πατρὺς pies πατήρ" ἀρετῇ δ᾽ ἣν ἔξοχος αὐτῶν. Ὁ 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν αὐτόϑι μεῖνε, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς "Aoyst νάσϑη 

πλαγχϑείς" ὡς γάρ που Ζεὺς ἤϑελε καὶ ϑεοὶ ἄλλοι. Ἢ 

᾿Αδρήστοιο δ᾽ ἔγημε ϑυγατρῶν, veis δὲ δῶμα 121. 2 

ἀφνειὸν βιότοιο, ἅλις δὲ οἱ ἤσαν ἄρουραι 3 

mvgogógot, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφὶς, 

πολλὰ δὲ οἱ πρόβατ᾽ ἔσκε" κέκαστο δὲ πάντας ᾿Δχαιοὺς ς᾽ 

ἐγχείῃ" τὰ δὲ μέλλετ᾽ ἀκουέμεν; εἰ ἐτεόν περ. P 

τῷ οὐκ ἂν μὲ γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες 1 

μῦϑον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον; ὅν κ᾽ εὖ εἴπω. 

δεῦτ' ἴομεν πόλεμόνδε, καὶ οὐτάμενοί περ, ἀνάγκῃ" 

ἔνϑα δ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεϑα δηϊοτῆτος 
^4 βελέων, μή πού τις ἐφ᾽ ἕλκεὶ ἕλκος ἄρηται" 
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ἄλλους à δ᾽ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, ot το πάρος περ 

θυμῷ ἦρα φέροντες ἀφεστᾶσ᾽ οὐδὲ μάχονται.“ 

"Ὡς ἔφαϑ᾽, of δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ 
ἐπίϑοντο" 

ν᾿» ὁ δ᾽ ἵμεν, ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ζγαμέ- 
E μνῶν. 
ὌΝ r 

Οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε arsi ἐννοσίγαιος, 135 

: Ἢ μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα viia 
E »»Ατρείδη, νῦν δή που "pias ὀλοὸν κῆρ 
γηϑεῖ ἐνὶ στήϑεσσι, φόνον καὶ φύξαν ᾿Ζχαιῶν 1410 
ϑερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἵ ἔνι φθένες οὐδ᾽ ἡβαιαί. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν. ὡς ἀπόλοιτο, ϑεὸς δέ ὃ σιφλώσειεν᾽ 

σοὶ δ᾽ οὔπω μάλα πάγχυ ϑεοὶ μάκαρες κοτέουσιν, 

ἀλλ᾽ ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ “μέδοντες 
εὐρὺ κονέσουσιν πεδίον, σὺ δ᾽ ἐπόψεαι αὐτὸς 145 

φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν &zo καὶ κλισιάων." 
: Ὡς εἰπὼν μέγ᾽ ἄῦσεν, ἐπεσσύμενος πεδίοιο. 
ὅσσον δ᾽ ἐννεάχιλοι RM ἢ δεκάχιλοι 
ἀνέρες ἐν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγοντες 4gog, 

τόσσην ἐκ στήϑεσφιν ὄπα κρείων ἐνοσίχϑων 150 
pev: ̓Αχαιοῖσιν δὲ μέγα σϑένος ἔμβαλ᾽ éxaccQ 

καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσϑαι. 
3 "Hen δ᾽ εἰσεῖδε χρυσόϑφονος ὀφθαλμοῖσιν 

στᾶσ᾽ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου᾽ αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 
τὸν μὲν ποιπνύοντα μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν, 155 
αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ ϑυμῷ" 
Ζῆνα δ᾽ ἐπ᾽ ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης 

ιενον εἰσεῖδε. στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο ϑυμῷ. 
μερμήριξε δ᾽ "ἔπειτα βοώπις πότνια Hoy 
ὅππως ἐξαπάφοιτο Διὸς νόον αἰψιόχοιο. 160 

18." 
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ἥδε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ, 

ἐλϑεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν αὐτὴν, 

εἰ πῶς ἱμείραιτο παραδραϑέειν φιλότητι 

7j χθοι τῷ δ᾽ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τὲ 

χεύῃ ἐπὶ βλεφάροισιν ἰδὲ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν. 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἐς ϑάλαμον; τόν of φίλος υἱὸς foot 

Ἥφαιστος. πυκινὰς δὲ ϑύρας σταϑμοῖσιν ἐπῆρσεν 

κληΐδι κρυπτῇ, τὴν δ᾽ οὐ ϑεὸς ἄλλος ἀνῶγεν. 

ἔνϑ᾽ γ᾽ εἰσελϑοῦσα ϑύρας aide φαεινάς. 

d doin μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερύεντος 

λύματα πάντα κάϑηρεν, ἀλείψατο δὲ Aim. ἐλαέῳ, : 

ἀμβροσίῳ ἑδανῶ. τὸ ῥά οἵ τεϑυωμένον ἦεν" n 

τοῦ καὶ χυνυμένοιο 4g. κατὰ χαλκοβατὲς 0c f 

ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ᾽ ἀὐτμή. E 

τῷ ῥ᾽ ἥγε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη, ἰδὲ χαίτας 118 

πεξαμένη, χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινοὺς, ἃ 

καλοὺς ἀμβροσίους; ἐκ κράατος ἀϑανάτοιο. 3 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀμβρόσιον ἑανὸν &co9", ὃν οἱ ᾿ϑήνη 

ἔξυσ᾽ ἀσκήσασα, τίϑει δ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλα᾿ Li 

χρυσείῃς δ᾽ ἐνετῇσι κατὰ στῆϑος περονᾶτο. 

ξώσατο 0s ξώνην, ἑκατὸν ϑυσάνοις ἀραρυῖαν, 

ἐν δ᾽ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐὐτρήτοισι λοβοῖσιν, 

τρίγληνα μορόεντα᾽ χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή. 

κρηδέμνῳ δ᾽ ἐφύπερϑε καλύψατο δῖα ϑεάων 

καλῷ νηγατέφ" λευκὸν δ᾽ qv ἠέλιος ὥς" 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα περὶ χροὶ ϑήκατο κόσμον, * 

βῆ δ᾽ ἵμεν ἐκ ϑαλάμοιο, καλεσσαμένη δ᾽ ᾿ἀφροδίτην 

τῶν ἄλλων ἀπάνευϑε ϑεῶν πρὸς μῦϑον ἔειπεν ΝΣ 

JH δά νύ μοί τι πίϑοιο, φίλον τέκος, ὅττι κὲν 

εἴπω, | 

ἠέ xev ἀρνήσαιο, κοτεσσαμένη τόγε ϑυμῷ, E 

E 

E. 

4 
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οὕνεκ᾽ ἐγὼ “Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις ;* 

E Tov δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ΖΙιὸς ϑυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη 

» Heu, πρέσβα ϑεὰ, ϑύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, 
αὔδα 0 ὅ τι φρονέεις" τελέσαι δέ ue ϑυμὸς ἀν Ω, ον 105 

εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν." 
E Τὴν δὲ δολοφρονέουσα, προσηύδα: πότνια Hen 
οὐδὸς νῦν μου φιλότητα καὶ ἵμερον, ατε σὺ πάντας 
bo: ἀϑανάτους ἠδὲ ϑνητοὺς ἀνθρώπους. 
εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφύρβου πείρατα γαίης. 200 

᾿θκεανόν τε, ϑεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Τηϑὺν. 

P μ᾽ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ᾽ ἀτίταλλον, 

δεξάμενοι Ῥείης, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς 

γαίης νέρϑε καϑεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο ϑαλάσσης. 

τοὺς εἶμ᾽ ὀψομένη, καί σφ᾽ ἄκριτα νείμεα λύσω" 205 

ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 

εὐνῆς καὶ φιλότητος; ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ. 

εἰ κείνω γ᾽ ἐπέεσσι παραιπεπιϑοῦσα φίλον κῆρ 

εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωϑῆναι φιλότητι, 
αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην."" 910 

2 Τὴν δ΄ αὖτε προσέειπε φιλομμειδὴς ᾿ἀφροδίτη 
οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασϑαι" 
“Ζηνὸς γὰρ του ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις ( 
— CH καὶ ἀπὸ στήϑεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα 
ποικίλον, ἔνϑα τέ οἵ ϑελκχτήρια πάντα τέτυκτο 3 ὅ 

dv9* ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ᾽ ἵμερος, ἐν δ᾽ ὀαριστὺς 
πάρφασις, qv ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων. 
τόν ῥά οἵ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 
Y » 11] νῦν, τοὔτυν ἱμάντα τεῶ ἐγκάτϑεο κόλπῳ, 

ποικίλον, ὦ G ὦ dy; aveo τετεύχαται" οὐδέ σέ φημι 320 
ἄπρηκτόν γε νέεσϑαι, ὃ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς. p 

᾿ς Ὥς qeu, ΓΒΕ δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη, 
μειδησασα δ᾽ ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτϑετο κόλπῳ. 
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Ἢ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς δι νῥτὴης Ἀφροδίτη, 
"Hoy δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ólov Οὐλύμποιο. 99$ 

Πιερίην δ᾽ ἐπιβᾶσα xol Ἠμαϑίην ἐρατεινὴν P 
σεύατ᾽ ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα, 
ἀκροτάτας κορυφάς" οὐδὲ χϑόνα μάρπτε ποδοῖιν' 
& 490m δ᾽ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα, ᾿ 
“Μῆμνον δ᾽ εἰσαφίκανε, πόλιν ϑείοιο Θόαντος. 230. 
ἔνϑ᾽ Ὕπνῷῳ ξύμβλητο, κασιγνήτῳ Θανάτοιο, ᾿ 

ἕν τ᾿ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν à 
Ὕπνε, ἄναξ πάντων ve ϑεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώ-- 

- Z0v, 

ἠμὲν δή ποτ᾽ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν d 
πείϑευ" ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα. 235. 

κοίμησόν μοι Ζηνὸς ὑπ᾽ ὀφρύσιν ὄσσε φαεινὼ, β 
αὐτίκ᾽ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαν ἐν φιλότητι. 
δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν ϑρόνον, ἄφϑιτον αἰεὶ, 
χρύσεον᾽ Ἥφαιστος δέ x' ἐμὸς παῖς ἀμφιγυήεις 
τεύξει ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ ϑρῆνυν ποσὶν ἥσει, 240. 

τῷ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας elAoztwatov.« 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε νήδυμος Ὕπνος 

» Hon, πρέσβα ϑεὰ, ϑύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, ; 

ἄλλον μέν κεν ἔγωγε ϑεῶν αἰειγενετάων ; 

ῥεῖα κατευνήσαιμι; καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεϑρα 2s 

SixsovoU, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται" 3 

Ζηνὸς δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε Koovíovog ἄσσον ἱχοίμην, ᾿ 

οὐδὲ κατευνήσαιμ᾽ , ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι. 3 

ἤδη γάρ μὲ καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ, 

ἥματι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρϑυμος Διὸς υἱὸς 260. 

ἔπλεεν Ἰλιόϑεν, Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας. : 

: 

E 
5 

ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα “]ιὸς νόον αἰγιόχοιο 

νήδυμος ἀμφιχυϑείς σὺ δέ οἵ κακὰ μήσαο ϑυμῶ, 

ὄρσασ᾽ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας, * 
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E7747 ἔπειτα Κόωνδ᾽ εὐναιομένην ἀπένεικας, 29b 

νόσφι φίλων πάντων. ὁ δ᾽ ἐπεγρόμενος χαλέπαινεν, 

δ τάΐων κατὰ δῶμα ϑεοὺς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντ
ων 

ive καί κέ μ᾽ ἄϊστον ἀπ᾽ αἰϑέρος sppade πόντῳ, 

b μὴ Νὺξ ὁμήτειρα ϑεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν" 

τὴν ἱκόμην φεύγων, ὁ δ᾽ ἐπαύσατο. χωόμενος περ. 

- &fevo γὰρ μὴ Νυκτὶ $07 ἀποϑύμια ἔρδοι. 261 

| γῦν αὖ τοῦτό μ᾽ ἄνωγας ἀμήχανον. ἄλλο τελέσσαι." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσδευπε βοῶπις πότνια Hy 

b. "Ὕπνε, τίη δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς; 

» ἦ φὴς ὡς Τρώεσσιν ἀφηξέμεν εὐρύοπα Ζὴν 265 

ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο, παιδὸς ξοῖο; 

ἀλλ᾽ ἴϑ', ἐγὼ δὲ κέ TOL “Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων 

δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσϑαι ἄκοιτιν. 

j [Πασυϑέην, ἧς αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.]“" 

-- "Qe φάτο, χήρατο δ᾽ Ὕπνος, c ἀμειβόμενος δὲ προσ- 

EC ηὔδα; 270 

: ρ»ἄγρφει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωθρ᾽ 

χειρὶ δὲ AN ἑτέρῃ μὲν ἕλε χϑόνο πουλυβότειραν, 

τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες 

μάρτυροι Q6 οἵ ἔνερϑε ϑεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες, 

— ἢ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὑπλότεραῶνο. 27i 

Πασιϑέην, ἧς τ᾽ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα." 

Ὃς ἔ ἔφατ΄, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος "He 

ὥμνυε δ᾽ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ᾽ ὀνόμηνεν ἅπαντας 

τοὺς ὑποταρταρίους , οἱ Τιτῆνες καλέονται. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὄμοσέν τὲ τελεύτησεέν τε τὸν ὅρκον, 280 

τὼ βήτην “ήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε, 

ἠέρα ἑσσαμένω, ῥίμφα πρήσσοντε κέλευϑον. 

— "Ióqv δ᾽ ἱκέσϑην πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν, 

é Aexvovy ὅϑι πρῶτον λιπέτην ἅλα: τὼ δ᾽ ἐπὶ χέρσου 

βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείξτο ὕλη. 285 
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ἔνϑ᾽ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος ΖΙιὸς ὄσσε ἰδέσθαι, 
εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἢ τότ᾽ ἐν Ἴδῃ e 
μακροτάτη πεφυυῖα δι᾽ ἠέρος αἰϑέρ᾽ ἵκανεν: t 
iv9' ἧστ᾽ ὄξοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν, 3 
ὄονιϑι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, qvv' ἐν ὄρεσσιν 90. 
χαλκέδα κικλήσκουσι ϑεοὶ, ἄνδρες δὲ κύμινδιν. 

Ἥρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον 
Ιδης ὑψηλῆς ᾿ ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς. & 
ὡς δ᾽ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν, — 
οἷον ὅτε πρῶτον περ ἐμισγέσϑην φιλότητι, 2905 .— 

32 εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήϑοντε τοκῆας. $ 
στῇ δ᾽ αὐτῆς προπάροιϑεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ OvO- . 

μαξεν | 

» Hg, πῆ μεμαυῖα κατ᾽ Οὐλύμπου τόδ᾽ ἱκάνεις; 
ἵπποι δ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἄρματα, τῶν κ᾽ ἐπιβαίης. « 

Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη 
“ἔρχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, 801 
᾿Ωκεανόν ve, ϑεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Tn9vv, 
οἵ μ᾽ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐδ τρέφον ἠδ᾽ ἀτίταλλον" 
τοὺς εἶμ᾽ ὀψομένη, καί σφ᾽ ἄκριτα νείκεα λύσω. ; 
ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 805. 
εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ. i 
ἵπποι δ᾽ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπέδακος Ἴδης 
ἑστᾶσ᾽, οἵ μ᾽ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν ve καὶ ὑγρήν. 
νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ᾽ Οὐλύμπου τόδ᾽ ἱκάνω, 
μή πῶς μου μετέπειτα χολώδσεαι. αἴ κε σιωπῇ 310 
οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαϑυρφόου Qxcavoio.« 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς, 

» Hon, κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηϑῆναι» 3 
νῶϊ δ᾽ Gy ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνηϑέντε. : 
οὐ γὰρ πώποτέ μ᾽ ὧδε ϑεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς 318. 3 
ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι περιπροχυϑεὶς ἐδάμασσεν, 
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qoi ὁπότ᾽ IET UNE Ἰξιονίηρ ἀλόχοιο, | 
Ἢ zu τέκε Πειρέϑοον, ϑεόφιν μήστωρ᾽ ἀτάλαντον" 

Ἢ οὐδ᾽ ὅτε περ “ανάης καλλισφύρου ᾿“'κρισιώνης. 
ἢ τέκε Περσῆα, πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν" 520. 
οὐδ᾽ ὅτε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοῖο, 

d τέκε μοι Mívo vs καὶ ἀντέϑεον Ῥαδάμανϑυν : 
p" ὅτε περ Σεμέλης ovÓ  MAxwavgo ἐνὶ Θήβῃ, 
(d δ᾽ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα" 
ἡ δὲ ΖΔιώνυσον Σεμέλη τέκε, χάρμα βροτοῖσιν᾽ 
οὐδ᾽ ὅτε “Ζήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης, 
οὐδ᾽ ὁπότε “ητοῦς ἐρικυδέος; οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,] 
ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί μὲ γλυκὺς 1 ἵμερος ato. 
᾿ς Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη 

᾿γαἰνότατε Κρονίδη. ποῖον τὸν μῦὖῦϑον ἔειπες. 330 
pel νῦν ἐν φιλότητι λιλαίξαι δὐνηϑῆναι 

Ἴδης ἐν κορυφῆσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα, 
πῶς X ἔοι, εἴ τις νῶϊ ϑεῶν αἰειγενετάων 

εὕδοντ ἀϑρήσειε, ϑεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν 
πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην 
ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη. 886 
ἀλλ᾽ εἰ δή ῥ᾽ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ, 
ἔστιν τοι ϑάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν 
Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ ϑύρας σταϑμοῖσιν ἐπῆρσεν᾽ 

ἔνϑ'᾽ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.“ 5840 
-— Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
: » Hoy, μήτε ϑεῶν τόγε δείδυϑι μήτε τιν ἀνδρῶν 
: ὄψεσϑαι᾽ τοῖον τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω, 
. χρύσεον᾽ οὐδ᾽ ἂν νῶϊ διαδράκοι ᾿Ηέλιός περ; 

A aue 

e σι 2 

οὗτε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασϑαι.(. 345 

— ^H ῥὰ καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παρά- 
κοιτιν" 

τοῖσι δ᾽ ὑπὸ χϑὼν δῖα φύεν νεοϑηλέα ποίην, 
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λωτόν 9 ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ᾽ ὑάκινϑον ^E 

πυκνὸν καὶ μαλακὸν, Og ἀπὸ χϑονὸς ὑψόσ᾽ ξεργεν. EA 

τῷ ἔνι λεξάσϑην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἕσσαντο . 35088 

καλὴν φυσείην᾽ στιλπναὶ δ᾽ ἀπέπιπτον ἔερσαι. : 

Qs ὁ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάφῳ ἄκρῳ 1 

ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμεὶς, ἔχε δ᾽ ἀγκὰς ἄκοιτιν" 

βῆ δὲ ϑέειν ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν νήδυμος Ὕπνος, 

ἀγγελίην ἐρέων γανηόχῷ ἐννοσιγαίῳ. 865. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

» Iloópoov νῦν zovaoict, Ποσείδαον, ἐπάμυνε, 

καί σφιν κῦδος ὄπαξε μίνυνϑά περ. ὄφρ᾽ ἔτι εὕδει 

Ζεὺς. ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν περὶ PIT idi ci 

Ἥρη δ᾽ ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηϑῆναι.( 860 

Ὡς εἰπὼν ὁ μὲν ὥχετ' ἐπὶ κλυτὰ QUA ἀνθρώπων, 

τὸν δ᾽ ἔτι pice ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι ΖΙαναοῖσιν. 

αὐτίκα δ᾽ ἐν πρώτοισι. μέγα προϑορὼν ἐκέλευσεν" 

T "oyelot, καὶ δ᾽ αὖτε μεϑέομαν Ἕκτορι νίκην 

Πριαμίδῃ, i ἵνα νῆας ἕλῃ καὶ κῦδος ἄρηται: 

ἀλλ ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται, OUVEX. 4A eUs : 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι μένει κεχολωμένος ἦτορ᾽ 

κείνου δ᾽ οὔτι λίην ποϑὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἱ ἄλλοι 

ἡμεῖς ὀτρυνώμεϑ' ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν. 

ἀλλ ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειϑώμεϑα πᾶντες. 510. 

ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται; 

ἑσσάμενοι, κεφαλὰς δὲ παναίϑῃσιν. κορύϑεσσιν 

κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακρότατ᾽ ἔγχε ἑλόντες, 

ἴομεν" αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι; οὐδ᾽ ἔτι φημὶ 3 

Ἕκτορα Πριαμίδην μενέδυν, μάλα περ μεμαῶτα. 379. 

[ὃς δέ x ἀνὴρ μενέχαρμος; ἔχει δ᾽ ὀλίγον σάκος QUO, 

χείρονι φωτὶ δότω, ὁ δ᾽ ἐν ἀσπίδι μείξονι δυτω.] — 

"Oc ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπί- 

ϑοντο" 
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— vovg δ᾽ αὐτοὶ βασιλῆες ἐχόσμεον, οὐτάμενοί περ. 

᾿- Τυδείδης Ὀδυσεύς ve καὶ ᾿“Ἵτρείδης ᾿Δγαμέμνων᾽ 880 

ὃς οἰχόμενοι δ᾽ ἐπὶ πάντας "Apijio τεύχε ἄμειβον. 

 ἐσϑλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρηα 08 χείρονι δόσκεν. 

^ αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἕσσαντο περὶ χροὶ νώροπα χαλκὸν, 

᾿ βάν δ᾽ Ipev: ἦρχε δ᾽ ἄρα ee Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, 

δεινὸν ἄορ τανύηκπες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, 385 

— eixsAov ἀστεροπῇ᾽ τῷ δ᾽ οὐ ϑέμις ἐστὶ μιγῆναι 

ἐν δαὶ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνξι ἄνδρας. 

Τρῶας δ᾽ αὖϑ᾽ ἑτέρωϑεν ἐκόσμει φαίδιμος᾽ Ἕκτωρ. 

δή ῥα τότ᾽ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο ταάνυσσαν 

κυανοχαῖτα Ποσειδάων καὶ φαίδιμος "Exvo9, 390 

- ἦτοι ὁ μὲν Τρώεσσιν, ὁ δ᾽ ᾿Φργείοισιν ἀρήγων. 

.— ἐκλύσϑη δὲ ϑάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τὲ 

ἢ ἀργείων᾽ οὗ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ. 

οὔτε ϑαλάσσης κῦμα τόσον βοάᾳ ποτὶ χέρσον, 

ποντύϑεν ὀρνύμενον πνοιῇ Βορέω ἀλεγεινῇ᾽ 395 

οὔτε πυρὸς τόσσος ys πέλει βρόμος αἰϑομένοιο 

οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ᾽ ὥφετο καιέμεν ὕλην" 

(007 ἄνεμος τόσσον γε ποτὶ δρυσὶν ὑψικόμοισιν 

ἤπύει, ὅστε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων; 

E- jen ἄρα Τρώων καὶ ““χαιῶν ἔπλετο φωνή 400 

δεινὸν ἀύσάντων, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 

Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιμος Ἕκτωρ 

ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰϑύ οἱ, οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν, 

τῇ ῥα δύω τελαμῶνξ περὶ στήϑεσσι veto qv, 

ἥτοι ὁ μὲν σάκεος, ὁ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου" 405 

τώ οἵ ῥυσάσϑην τέρενα χρόα. χώσατο δ᾽ Ἕκτωρ; 

ὅττι ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔχφυγε χειρὸς, 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάξετο Κῆρ᾽ ἀλεείνων. 

τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος “Αἴας 

χεομαδίῳ, τά ῥα πολλὰ, ϑοάων ἔχματα νηῶν; 410 
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πὰρ ποσὶ μαρναμένων ἐκυλέίνδετο" τῶν ἕν ἀείρας 
στῆϑος βεβλήκειν ὑπὲρ ἄντυγος, ἀγχόϑι δειρῆς. 
στρόμβον δ᾽ ὡς ἔσσευε βαλὼν, περὶ δ᾽ ἔδραμε πάντη. 
ὡς δ᾽ ὅϑ᾽ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Ζιὸς ἐξερίπῃ δρῦς 
πρόρριξος, δεινὴ δὲ ϑεείου γίγνεται ὀδμὴ 415 . 
ἐξ αὐτῆς" τὸν δ᾽ οὔπερ ἔχει ϑράσος 0g κεν ἴδηται 
ἐγγὺς ἐὼν, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸς, 
ὡς ἔπεο᾽ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσιν. 
χειρὸς δ᾽ ἔκβαλεν ἔγχος; ἐπ᾿ αὐτῷ δ᾽ ἀσπὶς ἑάφϑη. 
καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οὗ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 

of δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες ᾿Δχαιῶν, 421 
ἐλπόμενοι ἐρύεσϑαι, ἀκόντιξον δὲ ϑαμειὰς 
αἰχμάς" ἀλλ᾽ οὔτις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν 
οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν" πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι: 

Πουλυδάμας τὲ καὶ Αἰνείας καὶ δῖος ““γήνωρ 425 
Σαρπηδών vr, ἀρχὸς “υκίων, καὶ Γλαῦκος ἀμύμων. 

τῶν δ᾽ ἄλλων οὔτις eU ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιϑεν 
ἀσπίδας εὐκύκλους σχέϑον αὐτοῦ. τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἑταῖροι 
χερσὶν ἀξίραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ᾽ ἵκεϑ᾽ ἵππους 
ὠκέας, οἵ οἵ ὄπισϑε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 430 
ἕστασαν ἡνίοχόν ve καὶ ἅρματα ποικίλ᾽ ἔχοντες" 
οἵ τόνγε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα. 

"AAA ὅτε δὴ πόρον iEov ἐϊρρεῖος ποταμοῖο, 
Ἐάνϑου δινήεντος, ὃν ἀϑάνατος τέκετο Ζεὺς, 434 
ἔνϑα μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χϑονὶ, κὰδ δὲ οἱ ὕδωρ 
χεῦαν᾽ 0 δ᾽ ἀμπνύνϑη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν, 
ἑξόμενος δ᾽ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ᾽ ἀπέμεσσεν. 
αὐτις δ᾽ ἐξοπίσω πλῆτο χϑονὶ, τὼ δέ οἵ ὄσσε 
νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα" βέλος δ᾽ ἔτι ϑυμὸν ἐδάμνα. 

᾿Αργεῖοι δ᾽ ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα, 440.ΟϑῳἍἌ 
μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι ϑόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 
ἔνϑα πολὺ πρώτιστος Ὀϊλῆος ταχὺς “ἴας 

NE AL 
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Σάτνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμενος ὀξυόεντι 

3j Ἠνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε vyig ἀμύμων 

 Ἤνοπι βουκολέοντι παρ᾽ ὄχϑας Σατνιόεντος. 445 

| τὸν μὲν Ὀιλιάδης δουρικλυτὸς ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 

: ovre κατὰ λαπάρην᾽ ὁ δ᾽ ἀνετράπετ᾽ , ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ 
αὐτῷ 

Τρῶες καὶ Ζαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλϑεν ἀμύντωρ 

Πανϑοίδης, βάλε δὲ Προϑοήνορα δεξιὸν ὦμον, 450 

υἱὸν “4φηϊλύκοιο; δί ὥμου δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

ἔσχεν, ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 

Πουλυδάμας δ᾽ ἔχπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀὔσας 

Οὐ μὰν αὖτ᾽ ὀΐω μεγαϑύμου Πανϑοίδαο 

| χειρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄκοντα, 455 

ἀλλά τις ᾿4φγείων κόμισε χροὶ, καί μὲν ὀΐω 

᾿ς αὐτῷ σκηπτόμενον κατίμεν δόμον ̓ Αἴδος εἴσω." 

Ὃς ἔφατ᾽, ᾿Δργείοισι δ᾽ ἄχος yévev εὐξαμένοιο" 

Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν OQLVEY, 

τῷ Τελαμωνιάδῃ: τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα. 460 

* καρπαλίμως δ᾽ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

᾿ς Πουλυδάμας δ᾽ αὐτὸς μὲν ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν 

-— Λλικριφὶς ἀΐξας, κόμισεν δ᾽ ᾿ἀντήνορος υἱὸς 

"AoxéAoxos" τῷ γάρ ῥα ϑεοὶ βούλευσαν ὄλεϑρον. 464 

- τόν ῥ᾽ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ, 

- ψείατον ἀστράγαλον, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω κέρσε vévovte: 

᾿ τοῦ δὲ πολὺ πρότερον κεφαλὴ στόμα τὲ Qivég τὲ 

-J οὔδει πλῆντ᾽ ἤπερ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος. 

Αἴας δ᾽ αὖτ᾽ ἐγέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάμαντι 4698 

οΦραξεο, Πουλυδάμα, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες, 

ἡ ῥ᾽ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Πρφοϑοήνορος ἀντὶ πεφάσϑαι 

ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν Ἐξ, 

ἀλλὰ κασίγνητος ᾿ἀντήνορος ἱπποδάμοιο, 

SENSUFOHRSE TIR 

Yt 

νον 

ΠΕΣ δ Τ 

UN 

ἜΡΙΣ 
aL 

d NOI one reda 
PESCA : 

Cri de^ 

v 5 p 

V RUE pat 



- 

286 IAIA40X EK 

ἢ παῖς" αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα &gixeL. 414 

Ἦ δ᾽ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ᾽ ἄχος ἔλλαβε 9vuov. 

ἐνϑ᾽ "Axduag Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρὶ; 

ἀμφὶ κασιγνήτῳ βεβαώς" ὁ δ᾽ ὕφελκε ποδοῖιν. 

τῷ δ᾽ ᾿ἀκάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀὔΐσας 

»γ»Αργεῖοι ἰόμωροι, ἀπειλάων ἀκόφητοι; 

οὔ ϑὴν οἴοισίν ys. πόνος τ᾽ ἔσεται καὶ ὀϊξὺς 480 

ἡμῖν, ἀλλά z09' ὧδε κατακτανέεσϑε καὶ ὕμμες. 

φράξεσϑ' ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμημένος εὕδει 

ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό vs ποινὴ 

δηρὸν ἄτιτος ἔῃ. τῷ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ 

γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσϑαι." 485 

Ὡς ἔφατ᾽, ᾿Δργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ' δὐξαμένοιο᾽ 

Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινεν" 

ὡρμήϑη δ᾽ ̓ Ακάμαντος᾽ ὁ δ᾽ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν 

Πηνελέωο ἄνακτος" ὁ δ᾽ οὔτασεν Ἰλιονῆα, 

υἱὸν Φόρβαντος πολυμήλου, τὸν ῥα μάλιστα 400 

Ἑρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν" 

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ μήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα" 

τὸν τόϑ' ὑπ᾽ ὀφρύος οὗτα κατ᾽ ὀφϑαλμοῖο ϑέμεϑ'λα, 

ἐκ δ᾽ ὦσε γλήνην" δόρυ δ᾽ ὀφϑαλμοῖο διαπρὸ 

καὶ διὰ ἐνίου ἦλϑεν, ὁ δ᾽ ἕξετο χεῖρε πετάσσας 495 

ἄμφω. Πηνέλεως δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 

αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶξε 

αὐτῇ σὺν πήληκι ud gn" ἔτι δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

ἦεν ἐν ὀφθαλμῷ" ὁ δὲ φὴ κώδειωαν ἀνασχὼν 

πέφραδέ τε Τρώεσσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 500. 

»Εἰπέμεναι Bot, Tuto, ἀγαυοῦ Ἰλιονῆος 

πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήμεναι ἐν Ley c QoLGLv * 

οὐδὲ γὰρ ἡ Προμάχοιο δάμαθ “Αλεγηνοφίδαο 

ἀνδρὶ φίλῳ ἐλϑόντι γανύσσεται; ὁππότε κεν δὴ 

ἐχ Τροίης σὺν νηυσὶ νεώμεϑα κοῦροι ᾿Ζχαιῶν."ς 508 

οι συλ χω Σιν, . 
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d "Dg φάτο, τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ τρύμος ἔλλαβε 

E * γυῖα; " 

— πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπη φύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον. 

— Ἤσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

- ὅστις δὴ πρῶτος βροτόεντ' ἀνδράγριί ᾿Δχαιῶν 

E ἤρατ᾽, ἐπεί δ᾽ ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος. 510 

“Αἴας δα πρῶτος Τελαμώνιος Ὕρτιον ovra 

Γυρτιάδην, Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροϑύμων" 

Φάλκην δ᾽ 4vr(Aoyog καὶ ἀπεομέθον ἐξενάριξεν" 

Μηριόνης 0b Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα, 51À 

Τεῦκρος δὲ Πρφοϑόωνά v ἐνήρατο καὶ Περιφήτην᾽ 

D τρείδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπευϑ' Ὑπερήνορα; ποιμένα λαῶν, 

οὗτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσδε" 

E γηῃώσας" ψυχὴ δὲ xoc οὐταμένην ὠτειλὴν 

1 ἐσσυτ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

3] πλείστους δ᾽ 4l εἷλεν, Ὀϊλῆος ταχὺς υἱός" 620 

- pU γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσϑαι ποσὶν ἦεν 

ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον 096g. 
ΗΝ 

i 

us 

RU uw — WAS A INC quen 

VE 

FKohRygo44902X ὁ. 

LE ἐν ΣΥΝ I AU. s Vita: p ὁδῶν ἊΨ T 
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"ὦ 

ind ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 

φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Ζαναῶν ὑπὸ χερσὶν, 

; Eo uiv δὴ παρ᾽ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες, 

᾿ Δλωροὶ ὑπαὶ δείους, πεφοβημένοι; ἔγρετο δὲ Ζεὺς 

Ἴδης év “κορυφῇσι παρὰ χρυσοϑρόνου Ἥρης. 5 

: po δ᾽ ἄρ᾽ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ayotovg, 
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τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισϑεν Ἔ 

᾿Αργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα. 2 
Ἕκτορα δ᾽ ἐν πεδίῳ ἴδε κεύμενον, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 95; 
&c9 ὁ δ᾽ ἀργαλέῷῳ ἔχετ᾽ ἄσϑματι κῆρ ἀπινύσσων, 
αἷμ᾽ ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βάλ᾽ ᾿“χαιῶν. 
τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν vs, 
δεινὰ δ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

5 Η μάλα δὴ κακότεχνοβ, ἀμήχανε, σὸς δόλος, Ἥρη, 
Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς. — 158. 
οὐ μὰν οἶδ᾽ εἰ αὖτε πακορραφμηξ ἀλεγεινῆς 

πρώτη ἐπαύφηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω. Ἷ 

ἡ οὐ u£uvg ὅτε τ᾽ ἐκρέμῶ ὑψόϑεν, ἐκ δὲ ποδοὼν 4 

ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα 1 

χρύσεον ἄρρηκτον; σὺ δ᾽ v αἰϑέρι καὶ νεφέλῃσυν 20 
ἐκρέμω" ἠλάστεον δὲ ϑεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον, 
λῦσαι δ᾽ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν" ὃν δὲ λάβοιμι, 
δίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ, ὄφρ᾽ ἂν ἵκηται 
γῆν ὀλιγηπελέων" ἐμὲ δ᾽ οὐδ᾽ ὡς ϑυμὸν ἀνίει 
ἀξηχὴς ὀδύνη Ηρακλῆος ϑείοιο, 258 
τὸν Gv ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ πεπιϑοῦσα ϑυέλλας 
πέμψας ém ἀτρύγετον πόντον, κακὰ μητιόωσα, 
καί μιν ἔπειτα Κόωνδ᾽ εὐναιομένην ἀπένεικας. 
τὸν μὲν ἐγὼν ἔνϑεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὕτις 
Ἄργος ἐς ἵππόβοτον, καὶ πολλά περ ἀϑλήσαντα. 30 
τῶν σ᾽ αὐτις μνήσω, tv ἀπολλήξῃς ἀπατάων» 

ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνὴ, 
ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα ϑεῶν ἄπο καί w ἀπάτησας." 
Ἃς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη, 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερύεντα προσηύδα 35 
»Iovro νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερϑεν 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅστε μέγιστος 
Coxog δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι ϑεοῖσιν, 
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E. τὸ uiv οὐκ ἂν ἐγώ ποτε qub ündoana: 40 

μὴ δὲ ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

E Τρῶας τὲ καὶ Ἕκτορα; τὸ δι δ᾽ 2m 

E τειρομένους δ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ayotovg. 

αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυϑησαίμην. 45 

τῇ ἴμεν ] κεν δὴ GU, κελαινεφὲρ, Qysuovevns.* 

Ὡς φάτο. μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τὲ ϑεῶν c£, 

καί μὲν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερύεντα προσηύδα 

Bl μὲν δὴ cvy ἔπειτα, βοῶπις πότνια Ἥρη, 

E ἐμοὶ φρονέουσα μετ' ἀϑανατοισι καϑίξοις, 50 

τῷ κε Ποσειδάων v5 καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ, 

αἶψα μεταστφέψειξ νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ. 

ἀλλ εἰ δή Q ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις, 

Boro νῦν μετὰ φῦλα ϑεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον 

"otv T ἐλϑέμεναι καὶ ᾿“πόλλωνα κλυτότοξον, 55 

M 1 μὲν μετὰ λαὸν ᾿4“χαιῶν χαλκοχιτώνων 

A9, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι 

-παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δωώμαϑ᾽ ἰκέσϑαι, 

Ἕχτορα δ᾽ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος ᾿Ζπόλλων, 
αὖτις δ᾽ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάϑῃ δ᾽ ὀδυνάων 60 
ob νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ ᾿ἡχαιοὺς 
αὖτις ἀποστρέψῃσιν, ἀνάλκιδα φύξαν évogcag, 
φεύγοντες δ᾽ ἐν νηυσὶ πολυκλήϊσι πέσωσιν 
 Πηλείδεω “Ἵμλῆορ᾽ ὁ δ᾽ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον 
 Πατροκλον᾽ τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος "Exvog 65 

S Ἰλίου προπάροιϑε, πολέας ὀλέσαντ᾽ αἰζηοὺς 

τοὺς ἄλλους, μετὰ δ᾽ υἱὸν ἐμόν" Σ Σαρπηδόνα Oiov. 

τοῦ ὁ χολωσάμενος κτενεῖ “Ἕκτορα δῖος ̓ Δχιλλεύς. 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν 
uiv ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς, síGOx ᾿“χαιοὶ . T0 

Homeri Ilias. 19 

sd 

v: 
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Ἵλιον αἰπὺ ἕλοιεν “᾿ϑηναίης διὰ βουλάς. δ: 

τὸ πρὶν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ παύω χόλον οὔτε τιν ἄλλον. 
ἀϑανάτων Ζαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ᾽ ἐάσω. S 
πρίν ys τὸ Πηλείδαο τελευτηϑῆναι ἐέλδωρ, 
ὥς ot ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ᾽ ἐπένευσα κάρητι, Τὸ. 
ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἐμεῖο ϑεὰ Θέτις ἥψατο γούνων, E. 
λισσομένη τιψνῆσαι Aqua πτολίπορϑον."" τ 

"Oc ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, | 
Bj δὲ κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον. 3 
ὡς δ᾽ Or ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅστ᾽ ἐπὶ πολλὴν 80 
γαῖαν ἐληλουϑὼς φρεσὶ πευκαλίμῃσι νοήσῃ 
οἔνϑ'᾽ εἴην, ἢ ἔνϑα,““ μενοινήῃσί τε πολλὰ, 
ὡς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Hoy: 
ἵκετο δ᾽ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ᾽ ἐπῆλθεν 
ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι Ζιὸς δόμῳ" οἱ δὲ ἰδόντες 85. 
πάντες ἀνήϊξαν καὶ δεικανόωντο δέπασσιν. ; 
ἡ δ᾽ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρήῳ 
δέκτο δέπας" πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε ϑέουσα. 
καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

» Hon, τίπτε βέβηκας, ἀτυξομένῃ δὲ ἐοικαρ: 90. 

ἡ μάλα δή c ἐφόβησε Κρόνου παῖς, ὃς τοι ἀκοίτης. « 
Τὴν à qus(fsv ἔπειτα ϑεὰ λευκώλενος Ho | 

uj us ϑεὰ Θέμι, ταῦτα διείρεο" οἶσϑα xol αὐτὴ, - 
οἷος ἐκείνου ϑυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής. 
ἀλλὰ σύγ᾽ ἄρχε ϑεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης. 98. 
ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀϑανάτοισιν, 
οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεταν" οὐδέ τέ φημι 

πᾶσιν ὁμῶς ϑυμὸν κεχαρησέμεν, οὔτε βροτσῖσιν 
οὔτε ϑεοῖς, εἶπερ τις ἔτι νῦν, δαίνυται εὔφρων. e 
'H μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσα καϑέξετο πότνια Ἥρη, 100. 

ὥχϑησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς ϑεοί" ἡ δ᾽ ἐγέλασσεν. E 
χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον $m ὀφρύσι ders εν 

e 
pi. 
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- hoy- πᾶσιν δὲ νεμεσσηϑεῖσα μετηύδα, 
op οἱ Ζηνὶ μενεαίνομεν ἐφ Mae 

E τε σϑένεϊ τε AMA δἶναι ἄριστος. 

τῷ ἐχεϑ' ὅττι κεν ὕμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ. 

ἤδη γὰρ νῦν &Axow Aout ys πῆμα τετύχϑανι: — 110 

υἱὸς γὰρ oí ὄλωλε μάχῃ ἔνι; φίλτατος ἀνδρῶν, 

- MandAugog, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος "Aog. 

᾿ς Ἃς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ons ϑαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ 

E χερσὶ καταπρηνέσο᾽, ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα . 

— Μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ' : Ὀλύμπια δωματ᾽ ἔχοντες, 

E ̓ σασθαι φύνον υἷος ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿“1χαιῶν, 116 

εἴπερ μου καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ 

κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι ue9* αἵματι καὶ κονέῃσιν."" 

|— Ὡς φάτο, καί ὁ δ᾽ ἵππους κέλετο ΖΙεῖμόν τε Φόβον τε 

᾿ ξευγνύμεν; αὐτὸς e ἐντε ἐδύσετο παμφανόωντα. 120 

 ἔνϑα x. ἔτι μξίξων τε καὶ ἀργαλεώτεφος ἄλλος 

πὰρ hug ἀϑανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχϑη, 

- ei μὴ ̓ ϑήνη πᾶσι περιδδείσασα θεοῖσιν 

Ε ὦρτο διὲκ προϑύρου, λίπε δὲ ϑρόνον ἔνϑα ϑάασσεν, 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόφυϑ' εἵλετο καὶ σάκος ὥμων, 

: ἔγχος δ᾽ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα 126 
E χάλκεον" ἡ δ᾽ ἐπέεσσι καϑάπτετο ϑοῦρον Apnea. 

E 1 9 Μαινόμενε, φρένας ja, διέφρϑορας. ἡ vU τοι 

| αὕτως 
οὔατ ἀκουέμεν ἐστὶ, νόος δ᾽ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς. 
οὐκ ἀΐεις & τέ φησι ϑεὰ λευκώλενος Hg, 130 
1 1j δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰλήλουϑεν; 
Ἢ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ 
dy ἔμεν. Οὔλυμπόνδε, καὶ ἀχνύμενός περ; ἀνάγκῃ» 

19 
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αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι; a 
αὐτίκα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερϑύμους καὶ ᾿Δχαιοὺς 185 — 
λείψει, ὁ δ᾽ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων eg Ὄλυμπον, | 
μάρψει δ᾽ ἑξείης ὃς v αἴτιος ὃς τε καὶ οὐκί. 

τῷ σ᾽ αὖ νῦν κέλομαι μεϑέμεν χόλον υἷος &jog: Σ 
ἤδη γάρ τις τοῦγε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων B. 

ἢ πέφατ᾽, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται" ἀργαλέον δὲ 140 - 
πάντων ἀνθοώπων ῥῦσϑαι γενεήν τε τόκον vs." 
Ὡς εἰποῦσ᾽ ἵδρυσε ϑρόνῳ ἔνι ϑοῦρον "Ζρηα. 

Ἥρη δ᾽ ᾿Ζ“πόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς 
Ἶοίν 9, ἥτε ϑεοῖσι μετάγγελος ἀϑανάτοισιν᾽" 
καί σφεας φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 145ϑ 

»ZsUg σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ᾽ ἐλϑέμεν ὅττι τάχιστα" 
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, “ιός τ᾽ εἰς ὦπα ἴδησϑε, 
ἔρδειν ὅττι κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ." 

'H μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ho, 
ἕξετο δ᾽ εἰνὶ ϑοόνῳ᾽ τὼ δ᾽ αἀΐξαντε πετέσϑην. 1560 
Ἴδην δ᾽ ἵκανον πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν, 
εῦρον δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ. 

ἥμενον" ἀμφὶ δέ μιν ϑυόεν νέφος ἐστεφάνωτο. 
τὼ δὲ πάροιϑ᾽ ἐλϑόντε Ζιὸς νεφεληγερέταο 
στήτην" οὐδέ gov ἰδὼν ἐχολώσατο ϑυμῷ, 155 . 
ὅττι οἱ Gx. ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιϑέσϑην. 

Ἶοιν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
,B«ox ἴϑι, Ἶοι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι 

πάντα τάδ᾽ ἀγγεῖλαι, μηδὲ ψευδάγγελος εἶναι. 
παυσάμενόν μιν ἄνωχϑι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο — 160 — 
ἔρχεσϑαι μετὰ φῦλα ϑεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 4 
εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεται, ἀλλ᾿ ἀλογήσε, 
φραζέσϑω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, - 
ἡ μ᾽ οὐδὲ, κρατερός περ ἐὼν, ἐπιόντα ταλάσσῃ 
μεῖναι, ἐπεί εὖ φημι βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι. 166 
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io αἱ i γενεῇ πρότερος᾽ τοῦ δ᾽ οὐκ ὄὕϑεται φίλον ἦτορ 

po ἐμοὶ φάσϑαι; τόντε στυγέουσι καὶ ἄλλοι."“ 

Ὡς é ἔφατ', οὐδ᾽ ἀπέϑησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, 

βῆ j δὲ xav Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἵφήν. 

e ὡς δ᾽ ὅτ᾽ dv ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαξα — 110 

ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αὐθρηγενέος Βοφέαο, 

ὡς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Totg, 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον 

0A γγελίην τινά τοι, γαιήοχξ κυανοχαῖτα; 

ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ ΖΙιὸς αἰγιόχοιο. 175 

᾿παυσάμενόν σ᾽ ἐκέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 

ἔρχεσϑαι μετὰ φῦλα ϑεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 

εἰ δέ οἵ οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεαι, ἀλλ ἀλογήσεις, 

| ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίζων 

ἐνθάδ᾽ ἐλεύσεσθαι" σὲ δ᾽ ὑπεξαλέασθϑαι ἀνώγει 180 

χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι 
Ἵ καὶ Quen πρότερος" σὸν δ᾽ οὐκ ὕὄὕϑεται φίλον ἤτορ 

1 pioov ot φάσϑαι; τόντε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.““ 

i “Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη κλυτὸς ἐννοσίγαιος 
ον ὦ πόποι; ἡ 6, ἀγαϑός περ ἐὼν, ὑπέροπλον ἔειπεν, 
Ἢ εἴ u ὁμότιμον ἀδυνα βίῃ ἀέκοντα καϑέξει. 186 
1 τρεῖς γάρ τ᾿ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ, οὖς τέκετο 

τ Ῥέα, 
DEM καὶ ἐγὼ, τρίτατος δ᾽ "e, ἐνέροισιν ἀνάσσων. 
[rouge δὲ πάντα δέδασται. ἕκαστος δ᾽ ἔωμορε τιμῆς" 

vo. ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ 190 
| παλλομένων, ᾿'4ἴΐδης δ᾽ ἔλαχε ξόφον ἠερόεντα, 
Ζεὺς δ᾽ ἔλαχ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰϑέρι καὶ νεφέλῃσιν᾽ 
γαῖα δ᾽ ἔτι Bvwi πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος. 
τῷ ῥα καὶ οὔτι “ιὸς βέομαι φρεσὴν, ἀλλὰ ἕκηλος, 

: m κρατερός περ ἐὼν, μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ, 195 
j casei δὲ μήτι ue πάγχυ κακὸν ὡς δειδισσέσϑω, 
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ϑυγατέρεσσιν yao ve καὶ υἱάσι βέλτερον shy d 

ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν, οὺς τέκεν qur, | 

ot ϑεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.“ DE 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 200 - 

,0Ut0 γὰρ δή voL. γαιϊήοχξ κυανοχαῖτα; E 

τόνδε φέρω fü μῦϑον ἀπηνέα τὲ κρατερόν t£, 
ἥ τι μεταστρέψεις: στρεπταὶ μὲν vE φρένες ἐσϑλῶν. 
οἶσϑ᾽ ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες «itv ἕπονται." 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 205. : 

lo. ϑεὰ, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες" τῇ 

ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται, ὅτ᾽ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ — 
ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος κραδέην καὶ ϑυμὸν ἱκάνει, 
ὁππότ᾽ ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ 
νεικείευν ἐθέλῃσι χολωτοῖσυν ἐπέεσσιν. 210. 
ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μέν κε νεμεσσηϑεὶς ὑποείξω᾽ | 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήδω τόγε ϑυμῷ" 

ci «sv ἄνευ ἐμέϑεν καὶ ᾿ἀϑηναίης ἀγελείης, 

Ἥρης Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος, d 

Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται, οὐδ᾽ ἐθελήσει “15 
ἐχπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Moystouuw, 1 
ἴστω τοῦϑ᾽, ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται." 

"Oc εἰπὼν λίπε λαὸν ᾿Δ4χαιϊκὸν ἐννοσίγαιος, 

δῦνε δὲ πόντον ἰὼν, πόϑεσαν δ᾽ ἥρωες ᾿4χαιοί. 

καὶ vOv ᾿Ζπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 230 
,.Eoyso νῦν, φίλε Φοῖβε, uso Ἕκτορα χαλκοκορυ-, 

στήν᾽ » 
ἤδη μὲν γάρ τοι youjoyos ἐννοσίγαιος 

οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν, ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν 

ἡμέτερον" μᾶλα γάρ xs μάχης ἐπύϑοντο καὶ ἄλλοι, 

οἵπερ ἐνέρτεροί εἰσι ϑεοὶ, Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες. 225. à 

ἀλλὰ τόδ᾽ ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδὲ oi αὐτῷ d. 

ἔπλετο, ὅττι πάροιϑε νεμεσσηϑεὶς ὑπόειξεν z 

Ὁ 

έ 
* 
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ἴρας ἐμὰρ, € ἐπεὶ οὔ κεν dada y ἐτελέσϑη. 

λλὰ σύγ ἐν χείρεσσι Ac f. αἰγίδα ϑυσσανόξεσδσαν, 

τὴν μάλ ἐπισσείων φοβέειν ἥρωας ᾿ἡχαιούς᾽ 230 

σοὶ δ᾽ αὐτῷ μελέτω, ἑκατηβόλε: φαίδιμος" Ἑκτῶθ᾽ 

ὄφρα γὰρ οὖν οἵ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ ὧν ᾿Ζ4χαιοὶ 

ρεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται. | 

κεῖϑεν δ᾽ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τὲ ἔπος τε, 

ὥς κε καὶ αὖτις -Ἡχαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο. . 235 

E" ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾽4πόλ- 

Ἐν λῶν, 

: βῆ δὲ xav Ἰδαίων ὀρέων, ἴρηκι ἐοικὼς 

Id z φασσοφόνῷ, OGT ὥκιστος πετεηνῶν. 

: euo υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, Ἕκτορα δῖον, 

ἥμενον, οὐδ᾽ ἔτι κεῖτο, νέον δ᾽ ἐσαγείρετο ϑυμὸν, 340. 

ἀμφὶ € γιγνώσκων ἑτάρουρ᾽ ἀτὰρ ἄσϑιμα καὶ ἱδρὼς 

E ταύετ᾽, ἐπεί μιν ἔγειρε zfiog νόος αἰγιόχοιο. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿“πόλλων 

3 Enxrop, vii Πριάμοιο; τίη δὲ σὺ νόσφιν ΓΕ ἄλλων 

(jo ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος (xvi; 245 

Τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυϑαίολορ᾽ Ἑχτωρ 

»τές δὲ σύ ἐσσι, φέριστε ϑεῶν, ὃς μ' εἴρεαι ἄντην ; 

οὐκ ἀΐεις ὅ μὲ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσιν ᾿Δχαιῶν, 

οὖς ἑτάρους ὀλέκοντα, βοὴν ἀγαϑὸς βάλεν Δἴας 

: χερμαδίῳ πρὸς 61208, ἔπαυσε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς ; 250 

xol δὴ ἔγωγ᾽ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ᾽ pads 
ἤματι τῷδ᾽ ἵξεσϑαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ." 

Ἢ Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἕκάεργος “πόλλων 

»νϑάρσει νῦν τοῖόν τοι ἀοσσητῆφα Κρονίων 
ἐ ἐξ Ἴδης προἕηκε παφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, 255 

Φοῖβον AnoAAova χρυσάορον, ὅς G& πάρος περ 

ϑύομ', ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸν πτολέεϑρον. 

E. 

E : 

ἀλλ ἐὸν νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσιν 
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νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππου" —— 
αὐτὰρ ἐγὼ προπαάροιϑε κιὼν ἵπποισι κέλευϑον “60. 
πᾶσαν λειανέω, τρέψω δ᾽ ἥρωας ᾿Αχαιούς."" 2. 

Xàg εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν. * 
ὡς δ᾽ ὅτε vig στατὸος ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 
δεσμὸν ἀπορρήξας ϑείῃ πεδίοιο κροαέίνων, 1 
εἰωϑὼς λούεσϑαι ἐϊρρεῖος ztovoquoio, . 965. 
κυδιόων" ὑψοῦ δὲ “κάρη ἔχει. ἀμφὶ δὲ χαῖται 
ὥμοις ἀΐσσονται" ὃ δ᾽ ἀγλαΐηφι πεποιϑὼς͵ 
ῥίμφα é γοῦνα φέρει μετά c ἤϑεα καὶ νομὸν ἵππων" 
ὡς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ ἐνώμα ᾿ 
ὀτρύνων ἵππῆας, ἐπεὶ ϑεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 270. 
οἱ δ᾽ ὥστ᾽ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα E 
ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται:" 

τὸν μεν T ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη 
εἰρυσατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν" 

τῶν δέ 9' ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠὐγένειος 215. 

εἰς ὁδὸν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε xol μεμαῶτας" 
cg ΖΙαναοὶ sig μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο, 
νύσσοντες ξίφεσίν τὲ καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν᾽" 

αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκχτορ᾽ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν, 

ip dud πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε ϑυμός. 380 
Τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγόρευε Θόας, ᾿Ανδραίμονος υἱὸς, 

το μὲ ὄχ ἄριστος, ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι, ἑ 
ἐσθλὸς δ᾽ ἐν σταδίῃ" ἀγορῇ δέ & παῦροι ᾿Ζχαιῶν ; 
νίκων; ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύϑων᾽ E 
ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 285 

,,4. πόποι. ἡ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶ- 

/ μαι" j 

oiov δ᾽ aov ἐξαῦτις ἀνέστη, Κῆρας ἀλύξας, 4 

"Exvo. ἢ ϑήν uw μάλα ἔλπετο ϑυμὸς ἑκάστου " 

χερσὶν vx Aiavvog ϑανέειν Τελαμωνιάδαο. E 
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ἀλλά "us αὖτε ϑεῶν ἐρούσατο καὶ ἐσάωσεν. 290 

4 "Exvoo , ὃ δὴ πολλῶν “Ιαναῶν ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν, 

ὡς καὶ νῦν ἔσσεσϑαι ὀΐομαι" οὐ γὰρ ἄτερ γὲ 
E. ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν. 

ἀλλ᾽ ἄγεϑ'. ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 
| πληϑὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσϑαι" 295 
αὐτοὶ δ᾽, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεϑ' εἶναι, 
στείομεν, εἶ κεν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες, 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι" τὸν δ᾽ οἴω καὶ μεμαῶτα 

ϑυμῷ δείσεσϑαν ΖΙαναῶν καταδῦναν OuLAOv. 

Ὡς épa9', οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπί- 

: ὕοντο. 360 

rm uiv ἄρ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, 
ΤΕ ὕκρον Μηριόνην τε Μέγην τ, ἀταλαντον AQ, 
proie si ἤρτυνον, ἀριστῆας καλέσαντες, 
"Exvogt καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον" αὐτὰρ ὀπίσσω 
E πληϑὺς ἐπὶ νῆας "Aya ἀπονέοντο. 305 
: Τρῶες ὃξ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ Ἕχτωρ 

μακρὰ βιβάς" πρόσϑεν δὲ κί᾽ αὐτοῦ Φοῖβος ᾿“πόλλων 

. eluévog ὥμοιιν νεφέλην, ἔχε δ᾽ αἰγίδα ϑοῦριν, 

δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀρφιπρεπε' ; ἣν ἄρα χαλκεὺς 

᾿ Ἥφαιστος Zi δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν" 310 

᾿ τὴν ἄρ᾽ Oy ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν. 

᾿ς ᾿Αργεῖοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὥρτο δ᾽ aon 

roter ἀμφοτέρωϑεν, ἀπὸ νευρῆφι δ᾽ ὀϊστοὶ 

᾿ϑρώσκον᾽ πολλὰ δὲ δοῦρα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

ἄλλα μὲν ἐν χροὶ πήγνυτ' ἀρηϊϑόων αἰδηῶν; 315 

1 πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν, 

: 
E 

d 

1 

ἕν yat Ἰσγαντο, λιλαιόμενα χροὸς ἄσαι. 

| 90a μὲν αἰγίδα χερσὶν ἐχ ἀτρόμα Φοῖβος “πόλλων, 

E τόφρα μάλ ἀμφοτέρων βέλε ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός. 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατένωπα ἰδὼν ΖΙαναῶν ταχυπώλων 320 
E 

E. 
E 
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σεῖσ᾽, ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἄὔῦσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ ϑυμὸν — 
ἐν στήθεσσιν ἔϑελξε, λάϑοντο δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 
of δ᾽, ὥστ᾽ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶῦ μέγ᾽ οἰῶν 
ἘΠΕῚ δύω κλονέωσι, μελαίνης νυκτὸς ἀμολγῷ, 
ἐλϑόντ᾽ ἐξαπένης σημάντορος οὐ παρεόντος, 325. 
ὡς ἐφόβηϑεν ᾿Ζχαιοὶ ἀνάλπιδες" ἐν γὰρ ᾿“πόλλων 
ἧκε φόβον, Τρωσὶν 0i καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαξεν. 
Ἔνϑα δ᾽ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασϑείσης ὑσμίνης. 

Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τὲ καὶ ᾿ἀρκεσίλαον ἔπεφνεν, ; 
τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων, 330 - 
τὸν δὲ ΜΜενεσϑῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον." 
Φἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν" 

ἤτοι ὃ μὲν νόϑος υἱὸς Ὀϊλῆος ϑείοιο 
ἔσκε, Μέδων, “Αἴαντος ἀδελφεός" αὐτὰρ ἔναιεν 
ἕν Φυλάκῃ; γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς, 335 - 
γνωτὸν μητρυνῆς Ἐριώπιδος, ἡ ἣν ἐχ Ὀἰλεῦς: 
Ἴασος αὖτ᾽ ἀρχὸς μὲν ᾿ϑηναίων ἐτέτυκτο, 
υἱὸς δὲ Σφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο. 
Μηκιστῆ δ᾽ ἕλε Πουλυδάμας, Ἐχίον δὲ Πολίτης 
πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ᾽ £s δῖος ἀγήνωρ. 840. 
Ζηΐοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισϑεν | 
pevyovv ἐν προμάχοισι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 
Ὄφρ᾽ οἱ τοὺς ἐνάριξον ἀπ᾽ ἔντεα, τόφρα δ᾽ ᾿Ζχαιοὶ ὦ 

τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ 
ἔνϑα καὶ ἔνϑα qéflovro, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ. 345: ὃ 
Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΐσας 

»Νηυσὶν ἐπισσεύεσϑαι, ἐᾶν δ᾽ ἔναρα βροτόεντα" 
ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευϑε νεῶν ἑτέρωϑι νοήσω, 3 

αὐτοῦ of ϑάνατον μητέσομαι; οὐδέ νυ τόνγε p. 
γνωτοί τὲ γνωταί τὲ πυρὸς λελάχωσι ϑανόντα, 0 
ἀλλὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο.““ 
Qc εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους, 

M 
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λόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας. οἵ δὲ σὺν αὐτῷ 

ἄντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους 

ἠχῇ θεσπεσίῃ" προπάροιϑὲ δὲ Φοῖβος "moAAov 355 

i ὄχϑας κἀπέτοιο βαϑείης ποσοὶν ἐρείπων 

ς μέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευϑον 

ἱ μακρὴν ἠδ᾽ εὐρεῖαν, ὅσον 7 ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ 

γίγνεται; ὁππότ᾽ ἀνὴρ σϑένεος πειρώμενος ῃσιν. 

ἢ ῥ᾽ οἵγε προχέοντο φαλαγγηδὸν, πρὸ δ᾽ ᾿“πόλλων, 

iyi ἔχων ἐρίτιμον" ἔρειπε δὲ τεῖχος ᾿Ζχαιῶν 861 

δεῖα μάλ, ὡς ὅτε τις ψάμαϑον παῖς ἄγχι ϑαλάσσης, 

ὅστ᾽ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀϑύρματα νηπιξῃσιν; 

αὐ αὖτις συνέχευξ ποσὶν καὶ χερσὶν ἀϑύρων. 

ὡς Qa σὺ, ἤϊε Φοῖβε, πολὺν κάματον καὶ ὀϊξὺν 368 

spen "doyeta, αὐτοῖσι δὲ φύξαν ἐνῶώρσας. 

Ὡς οἱ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητρουσῦ μένοντες. 

ἠλλήλοισί T6 κεκλόμενοι. καὶ πᾶσι ϑεοῖσιν 

χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ εὐχετόωντο ἕκαστος" | 

Νέστωρ QUTE μάλιστα Γερήνιος, οὔρος yov, 370 

pe χεῖρ᾽ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα 

,,Z60 πάτερ; eimové τίς τοι ἐν "Agyel περ πολυπύρῳ 

d ἢ βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρία καίων 

3 Brtuevo νοστῆσαι; σὺ δ᾽ ὑπέσχεο καὶ κατένευσας, 

τῶν μνῆσαι, καὶ ἄμυνον, Ὀλύμπιε, νηλεὲς ἦμαρ, 315 

μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἔα ϑαμνασθαι ᾿Ἵχαιούς.“ 

ἢ E épaT εὐχόμενος, μέγα δ᾽ ἔκτυπε μητίετα Ζεὺς. 

: ᾿ἀράων ἀΐων Νηληϊάδαο γέροντος. 

3 Τρῶες δ᾽ ὡς ἐπύϑοντο Ζιὸς κτύπον αἰγιόχοιο; 

μᾶλλον ἐπ “Πργείοισι ϑόρον. μνήσαντο δὲ χάρμης. 889 

- of δ᾽, ὥστε μέγα κῦμα ϑαλάσσης εὐρυπύροιο 

νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται; ὁππότ᾽ ἐπείγῃ 

de ἀνέμου" ἡ γάρ τε μάλιστά γε κύματ ὀφέλλει" 

| ὃς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον. 
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ἵππους δ᾽ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι μάχοντο 385 
ἐγχέσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδὸν, οἱ μὲν ἀφ᾽ ἵππων, - 
οἱ δ᾽ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες 
μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο 
ναύμαχα, κολλήεντα, κατὰ στόμα εἱμένα χαλκῷ. i 
Πάτροκλος δ᾽, εἴως μὲν Ayowot τε Τρῶές ve 8390 

τείχεος ̓ ἀμφεμάχοντο ϑοάων £xvo9t νηῶν, | 
rgo 0y ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐφυπύλοιο 
ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ᾽ ἕλκεῖ λυγρῷ 
φάφμακ᾽ ἀκέσματ᾽ ἔπασσε μελαινάων ὀδυνάων. | 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῖχος ἐπε ἐσσυμένους ἐνόησεν 398. 
Tooog, ἀτὰρ ΖΙαναῶν y&veto ἰαχή τε φόβος τε. 
μωξέν v ἄρ᾽ ἔπειτα καὶ ὦ πεπλήγετο μηρὼ 
χερσὶ χαταπρηνέσο,, ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα 

,EUQUzVA, οὐκέτι τοι δύναμαι; χατέοντί περ ἔμπης, 

ἐνθάδε παρμενέμεν" δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν 400 
ἀλλὰ σὲ μὲν ϑεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἔγωγε 
σπεύσομαι εἰς ᾿ἀχιλῆα, Vv. ὀτρύνω πολεμίξειν. 
τίς δ᾽ οἶδ᾽, εἴ κέν οἵ σὺν δαίμονι ϑυμὸν ὀρίνω 
παρειπών; ἀγαϑὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου."ς 404 

Τὸν μὲν &' ὡς εἰπόντα πόδες φέρον" αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ 
Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδ᾽ ἐδύναντο, 
παυροτέρους περ ἐόντας, ἀπώσασϑαι παρὰ νηῶν᾽ 
οὐδέ ποτε Τρῶες ΖΙαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας 
ῥηξάμενοι κλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν. 
ἀλλ᾽ ὥστε στάϑμη δόρυ νήϊον ἐξιϑύνει 410. 
τέχτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὃς ῥά τε πάσης 

 £&U εἰδῇ σοφίης ὑποϑημοσύνῃσιν ᾿4ϑήνης. 
ἃς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός té* 
ἄλλοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο νέεσσιν. 
Ἕχτωρ δ᾽ ἄντ᾽ Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο. 415. 

cc δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδ᾽ ἐδύναντο 

(ὦν € 
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τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα, 

οὔ ὁ τὸν ἂψ ὥσασϑαι. ἐπεί ῥ᾽ ἐπέλασσέ γε δαίμων. 
1 νϑ᾽ υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος “ἴἴας, 
x do ἐς νῆα φέροντα, κατὰ dia βάλε δουρί: 420 

P πησεν. δὲ πεσὼν, δαλὸς δέ οἵ ἔκπεσε χειρός. | 

ExroQ δ᾽ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν 

B oro: πεσόντα νεὸς προπάροιϑε μελαίνης; 

Ί Τρωσί τε καὶ “υκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀὔσας 

Τρῶες καὶ dvxior καὶ “]άρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 425 
jj δή πῶ χάξεσϑε μάχης ἐν στείνεϊ vos, 
ἀλλ υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, μή μιν “ἡχαιοὶ 
τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα." 
Ὡς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 
τοῦ μὲν ἁμαρϑ', ὁ δ᾽ ἔπειτα “Τυκόφρονα, Μάστορος 

E viov, 430 

dievrog ϑεράποντα Κυϑήριον, ὃς ῥα παρ᾽ αὐτῷ 
XL, ἐπεὶ ἄνδρα κατέκτα Κυϑήροισι ξαϑέοισιν; 
Io δ᾽ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ, 
ἑσταύτ᾽ ἄγχ Αἴαντος" ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίησιν 

γηὸς ἄπο πρύμνης χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. 435 
j dicc δ᾽ ἐρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα 

Τεῦκρε πέπον, δὴ νῶϊν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος 
αστορίδης, ὃν νῶϊ Κυϑηρόϑεν ἔνδον ἐόντα 

ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισιν" 489 
τὸν δ᾽ Ἕκτωρ μεγάϑυμος ἀπέχτανε. ποῦ vv voL iol 
ὠχύμοροι καὶ τόξον, ὃ τοι πόρε mon. "AndAAov; 

- Ὡς «9,0 δὲ ξυνέηκε, ϑέων δέ οἵ ἄγχι παρέστη, 
τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην 
loóoxov: μάλα δ᾽ ὦκα βέλη Τρώεσσιν ἐφίει. 
E δ᾽ ἔβαλε Κλεῖτον, Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱὸν, 445 
ΝΣ ὐζώαντος ἑταῖρον, ἀγαυοῦ Πανϑοίδαο, 
Tq vio χερσὶν ἔχοντα" ὃ μὲν πεπόνητο καϑ' ἵππους" 

! y 
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τῇ γὰρ ἔχ, 5 ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, 
Ἕχτορι καὶ Τρώεσσι αριξόμενορ᾽ τάχα δ᾽ αὐτῷ 
ἦλϑε κακὸν, τό οἱ οὔτις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. 450 
αὐχένι γάρ οἱ ὄπισϑε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός —. 
ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι i. 
κείν ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ᾽ ἐνόησε τάχιστα 
Πουλυδάμας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυϑεν ἵππων. 
τοὺς μὲν Oy ᾿ἀστυνόῳ, Προτιάονος υἱέϊ, δῶκεν, 456 
πολλὰ δ᾽ ἐπώτρυνςε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα 
ἵππους" αὐτὸς δ᾽ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμέχϑη. 

Τεῦκρος δ᾽ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ᾽ "Exvogu χαλκοκορυστῇ, 
fen καί xsv ἔπαυσε μάχην ἐπὶ νηυσὶν ᾿“χαιῶν, 
i μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο ϑυμόν. 460 
m οὐ λῆϑε ΖΙιὸς πυκινὸν νόον, ὃς ó ) ἐφύλασσεν r 
Ἕχτορ, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμῶώνιον &Uyog ἀπηύρα, i 

0g οἱ ἐὐστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ τ᾿ 
δῆξ᾽ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι: παρεπλάγχϑη δέ οἵ ἄλλῃ 
ἰὸς χαλκοβαρὴς, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. . 466 
Τεῦκρος δ᾽ ἐρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα 
9, πύποι, ῃ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεύθει 

δαίμων ἡμετέρης, ὅ τὸ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρὸς, 

νευρὴν δ᾽ ἐξέρρηξξ νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα 469 

πρώϊον. ὄφρ᾽ ἀνέχοιτο ϑαμὰ ϑοώσκοντας Ovlorovg. e 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ: ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας 
ὦ πέπον, ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς ς 

κεῖσϑαι, ἐπεὶ συνέχευε ϑεὸς ΖΙαναοῖσι μεγήρας᾽ 

αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος Ou 

μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυϑι λαούς. 476 

μὴ μὰν ἀσπουδίέ γε, δαμασσάμενοί περ; ἕλοιεν E. 

νῆας ἐὐσσέλμους, ἀλλὰ ὠνησώμεϑα χάρμης."΄ i 

LS φάϑ', ὁ δ᾽ αὖ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίησιν ἔϑηκεν, 

αὐτὰρ Oy ἀμφ᾽ ὥμοισι σάκος ϑἔτο τε ρα Dive 

ie aei? 

δι... 
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κρατὶ Ed ἐπ (peiuo κυνέην εὔτυκτον ἔϑηκεν 480 
[ππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν évsvev]* 
εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 
d δ᾽ ἐέναι, μάλα δ᾽ ὥὦχα ϑέων Αϊαντι παρέστη. 

- Ἄκτωρ δ᾽ ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφϑέντα βέλεμνα, 
Τρωσί τε καὶ “υκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀὔσας 485 

E Τρῶες καὶ “ύκιοι καὶ Ζάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ. 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι. μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς 
νῆας ἀνὰ γλαφυράς" δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 
di pe ἀφιστῆος Ζιιόϑεν βλαφϑέντα βέλεμνα. 
eio, δ᾽ ἀρίγνωτος Ζιὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκὴ. 490 

ἠμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ, 

ἠδ᾽ ὄτινὰς μινύϑῃ ve καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν, 
ὡς νῦν ᾿Αργείων μινύϑει μένος; ἄμμι δ᾽ ἀρήγει. 
ἀλλὰ μάχεσϑ' ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες" ὃς δέ κεν ὑμέων 
βλήμενος ηὲ τυπεὶς ϑάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ; 495 
vs8véro- οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης 
Ee ἀλλ ἄλοχός τὲ σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω, 
καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήφατος, εἶ κεν dyotol 

| οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς motoróa γαῖαν. * 
Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑχάστου. 500 
T δ᾽ αὖϑ᾽ ἑτέρωϑεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν 

.»Αὐἰδὸς, “Ἵφγεῖοι" νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσϑαι 
ἠὲ σαωϑῆναι καὶ ἀπώσασϑαι κακὰ νηῶν. 
ἡ ἐλπεσϑ', ἣν νῆας ἔλῃ κορυϑαίολος Ἕχτωρ, 
poco» ἵξεσϑαι 1 ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος; 505 

| οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα | 
Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας ἑνισρῆσαι μενξεαίνξι; 

! μὰν ἐς 17 χορὸν κέλετ᾽ ἐλθέμεν, ἀλλὰ uc yo. 
ἡμῖν δ᾽ οὔτις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων, 
1 Ἢ οὐτοσχεδίῃ εἶξαι χεῖράς τε μένος τε. 510 
ji Ee ἡ ἀπολέσϑαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι, 
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ἢ δηϑὰ στφεύγεσϑαι ἐν αἰνῇ üutovípri 

ΡΤ τὺ: 

ὧδ᾽ αὕτως παρὰ νηυσὶν ὑπ᾽ ἀνδράσι χειροτέροισιν ( 3 
Ἃς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 

ἔνϑ᾽ ἝἜχτωρ μὲν £As Xysütov, Περιμήδεος υἱὸν, 515 
ἀρχὸν Φωκήων, Aiag δ᾽ ἕλε “αοδάμαντα | 
ἡγεμόνα πρυλέων, Avvqvogog ἀγλαὸν viov: 
Πουλυδάμας δ᾽ Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξεν, 
Φυλείδεω ἕταρον, μεγαϑύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν. 

τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών" ὁ δ᾽ ὕπαιϑα λιάσϑη 520 
Πουλυδάμας. καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν: οὐ γὰρ - 

᾿πόλλων 
εἶα Πάνϑου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι" 
αὐτὰρ ὅγε Κροίσμου στῆϑος μέσον οὔτασε δουρί. 
δούπησεν δὲ πεσών᾽ ὁ δ᾽ ἀπὶ ὥμων τεύχε ἐσύλα. 
τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε “Ιόλοψ, αἰχμῆς εὖ εἰδὼς, 5258 . 
“αμπετίδης -- ov Aduzog ἐγείνατο, φέρτατος ἀνδρῶν, 
“αομεδοντιάδης, εὖ εἰδότα θούριδος ἀλκῆς -- 

ὃς τότε Φυλείδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ 
ἐγγύϑεν ὁρμηϑείς" πυκινὸς δέ οἵ ἤρκεσε ϑωρηξ, 529 
τόν Ó ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα: τόν ποτε Φυλεὺς 
ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 
ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης 
ἐς πόλεμον φορέειν, δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν᾽ 
0g of καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ᾽ ὄλεϑρον. 
τοῦ δὲ Μέγης κόρυϑος χαλκήρεος ἱπποδασείης ^ 535 
κύμβαχον ἀκρότατον vv& ἐγχεὶ ὀξυόεντι, 
ῥῆξε δ᾽ ἀφ᾽ ἵππειον λόφον αὐτοῦ" πᾶς δὲ χαμᾶξε 
κάππεσεν ἐν κονίῃσι, νέον φοίνικι φαευνός. 
εἷος ὁ τῷ πολέμιξε μένων, ἔτι δ᾽ ἔλπετο νίκην, 
τόφρα δέ οἵ Μενέλαος ᾿Αρήϊος ἦλϑεν ἀμύντωρ, 540 
στὴ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαϑὼν, βάλε δ᾽ ὦμον ὄπι- 
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1 : odi ὃ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα, 
1 “πρόσσω ἱεμένη" ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσϑη. 
τὼ μὲν ἐεισάσϑην χαλκήρεα τεύχε᾽ ἀπ᾿ cov 

πᾶσι μάλα, πρῶτον δ᾽ Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν, 
- ip9uuov «Μελάνιππον. ὃ δ᾽ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς 

E βόσκ' ἐν Περκώτῃ, δηΐων ἀπονοῦ σφυν ἐόντων᾽ 
αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἥλυϑον ἀμφιέλισσαι, 

2 ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσιν. 550 
vais δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὁ δέ μιν τέεν ἶσα τέκεσσιν᾽" 
τόν Q Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ v ὀνόμαξεν 
1 Οὕτω à», Μελάνιππε, μεϑήσομεν; οὐδέ vv σοί 

περ 
z ἐντρέπεται σον ἦτορ ἀνεψιοῦ κταμένοιο; 

| οὔχ ὁράᾳς οἷον ZlóAomog περὶ τεύχε ἕπουσιν; 555 

[ ἀλλ᾽ Éxsv: οὐ γὰρ ud ἔστιν ἀποσταδὸν ᾿“Αργείοισιν 
; μάρνασϑαι, πρίν y ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ᾽ ἄκρης 
“Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσϑαι τὲ πολίτας.““ 

"Jc εἰπὼν ὁ μὲν ἦρχ; ὁ δ᾽ cy ἕσπετο ἰσόϑεος φῶς. 
᾿Αργείους δ᾽ ὥτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας 56v 

| 59, φίλοι; ἀνέρες ἔστε; καὶ αἰδῶ ϑέσϑ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 

ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσϑε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 
 αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται" 
φευγόντων δ᾽ οὔτ᾽ ἀρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή." 
Ὡς ipa, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασϑαι μενέαινον, 565 
ἐν ϑυμῷ δ᾽ ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας 

E ἔρκεϊ χαλκείῳ" ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν. 
ἰἀντίλοχον δ᾽ ὥτρυνε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 
: »γΑντίλοχ, οὔτις σεῖο “νεώτερος ἄλλος ᾿Αχαιῶν, 
οὔτε ποσὶν ϑάσσων οὔτ᾽ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσϑαι" 5710 
εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισϑα." 
— "Dg εἰπὼν 0 μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ᾽ ὀρόϑυνεν᾽ 
PM Homeri llias. 90 
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ἐκ δ᾽ ἔϑοφε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ & 

ἀμφὶ ὃ παπτήνας" ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο, E. 

ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος᾽ ὁ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, 2n 

ἀλλ Ἱκετάονος υἱὸν ὑπέρϑυμον Μελάνιππον, ὃν 

νισσόμενον πόλεμόνδε, βάλε στῆϑος παρὰ μαζόν. 

δούπησεν δὲ πεσὼν, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

Αντίλοχος δ᾽ ἐπόρουσε κύων ὡς, ὅστ᾽ ἐπὶ νεβρῷ 

βλημένῳ ἀΐξῃ, τόντ᾽ ἐξ εὐνῆφι ϑορόντα 58! 

ϑηφητὴρ ἐτύχησε βαλὼν, ὑπέλυσε δὲ γυῖα" 2 

ὡς ἐπὶ σοὶ, Μελάνιππε, 969 "Avr(Aoxyog ueveydoun. 

τεύχεα συλήσων. ἀλλ᾿ οὐ λάϑεν Ἕκτορα δῖον, 

ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλϑε ϑέων ἀνὰ δηϊοτῆτα. : 

᾿Αντίλοχος δ᾽ οὐ μεῦνε, ϑοός περ ἐὼν πολεμιστὴς, 58! | 

ἀλλ᾽ oy ἄρ᾽ ἔτρεδε ϑηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικὼς, ^ 

ὅστε κύνα κτείνας ἢ βουκόλον ἀμφὶ βόεσσιν 

φεύγει; πρίν περ ὅμιλον ἀολλισϑήμεναι ἀνδρῶν" 

ὡς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ 

ἠχῇ ϑεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο᾽ 690 
στῇ δὲ μεταστρεφϑεὶς, ἐπεὶ ἵκετο ἔϑνος ἑταίρων. : 

Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν 

νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, 4ιὸς δ᾽ ἐτέλειον égevuag: 

ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, ϑέλγε 0$ ϑυμὸν E 

᾿Αργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ᾽ ἀρόϑυνεν. 595. 

Ἕκτορι γάρ ot ϑυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι LU. 

Πριαμέδῃ, i ἵνα νηυσὶ Mahno ϑεσπιδαὲς πῦρ "| 

ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος ὃ ' ἐξαίσιον ἀρὴν - 

πᾶσαν ἐπικρήνειε᾽ τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεὺς, T 

νηὸς καιομένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσϑαι. 600 

ἐκ γὰρ δὴ τοῦ ἔμελλε παλίωξιν παρὰ νηῶν 

ϑησέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξαι. 

τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἔγειρεν EC 

Ἔχκτορα Πριαμίδην, μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν. 
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— μαΐνετο δ᾽ ὡς ὅτ᾽ Qus ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ 605 
οὔρεσι μαίνηται, βαϑέης ἐν τάρφεσιν ὕλης" 
ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δὲ οἵ ὄσσε 
λαμπέσϑην βλοσυρῇσιν vx ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ 

 φμερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο 
1 ['Exrogog' αὐτὸς γάρ of ἀπὶ αἰϑέρος ἦεν ἀμύντωρ 610 

Ζεὺς, Og μιν πλεόνεσσι μετ᾽ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα — 

᾿ τίμα καὶ κύδαινε. μινυνθάδιος 7ὰρ ἔμελλεν 
-. ἐσσεσϑ'- ἤδη yag οἱ ἐπώρνυε μόρσιμον ἤμαρ 

Παλλὰς ᾿4ϑηναίη ὑπὸ Πηλείδαο βίηφιν). 
- καί ῥ᾽ ἔϑελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν, πειρητίξων 616 
ἡ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε ἄριστα" 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς δύνατο ῥῆξαι. μάλα περ μενεαίνων. 

ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠὔτε πέτρη 
 ἡλίβατος μεγάλη, πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα, 
᾿ς ἥτε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευϑα 620 
κύματά τε τροφόεντα, τάτε προδερεύγεται αὐτήν" 
— &g Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδ᾽ ἐφέβοντο. 

αὐτὰρ ὁ λαμπόμενος πυρὶ πάντοϑεν ἔνϑορ᾽ ὁμέλῳ; 
ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὡς ὅτε κῦμα ϑοῇ ἕν νηΐ πέσῃσιν 
1 λάβρον ὑπὸ νεφέων ἀνεμοτρεφές" ἡ δὲ τὲ πᾶσα 6925 

 ἄχνῃ ὑπεκρύφϑη. ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτης 

ἱστίῳ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται 

᾿ δειδιότες" τυτϑὸν γὰρ ὑπὲκ ϑανάτοιο φέρονται. — 

ὡς ἐδαΐξετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ᾿Αχαιῶν. | 
[a αὐτὰρ oy ὥστε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελϑὼν. 630 

αἵ ῥά v ἐν εἰαμενῇ ἕλεος. μεγάλοιο νέμονται 

᾿ μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς, οὔπω σάφα εἰδὼς 

ϑηρὶ μαχήσασϑαι ἔλικος βοὸς ἀμφὶ φονῇσιν" 

ἤτοι ὁ μὲν πρώτῃσι, καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν 

. αἷδν ὁμοστιχάξει, ὁ δέ v ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας 68ὅ 

A 

᾿ βοῦν ἔδει; αἱ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν. ὡς τότ᾽ ᾿4χαιοὶ 
| 20* 
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ϑεσπεσίως ἐφόβηϑεν ὑφ᾽ Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ 

πάντες, ὁ δ᾽ οἷον ἔπεφνε Μυκηναῖον “Περιφήτην, 

Κοπρῆος φίλον υἱὸν, ὃς Εὐρυσϑῆος ἄνακτος 

ἀγγελίης οἴχνεσκε Bai Ἡρακληείῃ" 640 

τοῦ γένετ᾽ ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων 

παντοίας ἀρετὰς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσϑαι, 

καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο᾽ 

ὅς ῥα τόϑ᾽ Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξεν. 

στρεφϑεὶς γὰρ μετοσπισϑεν ἐν ἀσπίδος ὃ ἄντυγι πάλτο, 

τὴν αὐτὸς φορέεσκε ποδηνεκέ᾽, ἔρκος ἀκόντων᾽ 646. 

τῇ oy ἐνὶ βλαφϑεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ 

σμερδαλέον. κονάβησε περὶ κροτάφοισι πεσόντος. 

Ἕκτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε, ϑέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη; 

στήϑεῖ δ᾽ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μὲν ἐγγὺς ἑταίρων 

χτεῖν" of δ᾽ οὐκ ἐδύναντο, καὶ ἀχνύμενοί περ ἕταί- 

ρου, 651 

χραισμεῖν" αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον. | - 

Εἰσωποὶ δ᾽ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ᾽ ἔσχεϑον ἄκραι 

νῆες, ὅσαι πρῶται εἰρύατο" τοὶ δ᾽ ἐπέχυντο. 

Apoysiou 08 νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ 655 Ὁ 

τῶν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίῃσιν ἔμειναν | 

«9001, οὐδ᾽ ἐκέδασϑεν ἀνὰ στρατόν᾽ loys γὰρ αἰδὼς. 

καὶ δέος" ἀξηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισιν. 

Νέστωρ ovre μάλιστα Γερήνιος, οὖρος ᾿4χαιῶν, 

λίσσεϑ' ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον 660 

Ὁ. φίλοι, ἀνέρες Pene) καὶ αἰδῶ. 9é69 ἐνὶ ϑυμῷ 

ἄλλων ἀνϑρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασϑε ἕκαστος 

παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων, 

ἡμὲν ὅτεῳ ξώουσι καὶ ᾧ Ι κατατεϑνήκασιν". ᾿ 

τῶν ὕπερ ἐνθάδ᾽ ἐγὼ γουνάξομαι οὐ μαρεύντων οὐδ᾽ 

ἑστάμεναι κρατερῶς" μηδὲ τρωπᾶσβε φόβονδε." 

"Oc εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 
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[τοῖσι δ᾽ ἀπ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν ᾿'4ϑήνη 

θεσπέσιον" μάλα δέ σφι φόως γένετ᾽ ἀμφοτέρωϑεν. 
- ἠμὲν πρὸς νηῶν καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο. 670 
 "Exvoga δὲ φράσσαντο βοὴν ἀγαϑὸν καὶ ἑταίρους. 
- ἡμὲν ὅσοι μετόπισϑεν ἀφέστασαν οὐδ᾽ ἐμάχοντο, 
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- ἠδ᾽ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο ϑοῇσιν.) 
Οὐδ᾽ ἄρ ἔτ Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε ϑυμῷ 

 £oréusv ἔνϑα περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἷες ᾿Αχαιῶν" 675 

ἀλλ᾽ ὅγε νηῶν ἵκρί ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσϑων, 
᾿νώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ἐν παλάμῃσιν, 
E βλήτροισι, δυωκαιεικοσίπηχυ. 
“ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίξειν εὖ εἰδὼς. 
ὅστ᾽ ἐπεὶ ἐκ πολέων πὐσαρὰς συναξίρεται ἵππους, 680 
- sevag ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δέηται 

- λαοφόρον καϑ' 000v: πολέες τέ & ϑηήσαντο 
ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες" ὁ δ᾽ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ 
ϑρώσκων ἄλλοτ᾽ ἐπὶ ἄλλον ἀμείβεται. οἱ δὲ πέτονται" 

: ὡς lag ἐπὶ πολλὰ ϑοάων gus νηῶν | 685 

φοίτα μακρὰ βιβὰς, φωνὴ δὲ οἱ αἰθέρ᾽ ἵκανεν. 
— αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Ζαναοῖσι κέλευεν 

Ls τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν Ἕχτωρ 
. Muvev ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα ϑωρηκτάων᾽ 
ἀλλ᾽ dov ὀρνίϑων πετεηνῶν αἰξτὸς αἴϑων 690. 
ἐῦνος ἐφορμᾶται, ποταμὸν πάρα βοσκομενάων. 

᾿ χηνῶν ἢ γεράνων " κύκνων δουλιχοδείρων» 
ὡς ἝἜχτωρ ἴϑυσε νεὸς κυανοπρῴώροιο, 

ἊΝ ἀντίος ἀΐξας" τὸν δὲ “Ζεὺς ὦσεν ὄπισϑεν 
A quoi μάλα μεγάλῃ, ὥτρυνε δὲ λαὸν d αὐτῷ. 696 
wt 

223 
ἐξ, 

ΑἍὕτις ὃξ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχϑη. 
ἡ φαίης x ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν 

 ἄντεσϑ' ἐν πολέμῳ ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο. 

r2 τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ᾽ ἦν voog: ἤτοι ̓ ἀχαιοὶ 

pv 
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οὐκ ἔφασαν φεύξεσϑαι ὑπὲκ κακοῦ, ἀλλ᾽ ὀλέεσϑαι, TOO 

Τρωσὶν δ᾽ ἔλπετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσυν ἑκάστου | 

νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν 9' ἥρωας ᾿4χαιούς. 

οἱ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν / 

Ἕχτωρ δὲ πρύμνης νεὸς ἥψατο ποντοπόροιο, 

καλῆς ὠκυάλου, ἢ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν 105 

ἐς Τροίην, οὐδ᾽ αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν. 

τοὔπερ δὴ περὶ νηὸς ““χαιοί τὲ Τρῶές τε 

δήουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν᾽ οὐδ᾽ ἄρα τοίγε 

τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδέ v ἀκόντων, | 

ἀλλ᾽ οἵγ᾽ ἐγγύϑεν ἱστάμενοι; ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, 710 

ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι μάχοντο 

καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγυοισιν. 

πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ μελάνδετα κωπήεντα 

ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ᾽ ἀπ᾿ ὥμων 

ἀνδρῶν μαρναμένων᾽ δέε δ᾽ αἵματι γαῖα μέλαινα. 115 

Ἔχτωρ δὲ πρύμνηϑεν ἐπεὶ λάβεν, οὐχὶ μεϑίξι, 

ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ κέλευεν 

»Οἴσετε πῦρ, ἅμα δ᾽ αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ ἀὕτήν᾽ 

νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκεν, 

νῆας ἑλεῖν, αἱ δεῦρο ϑεῶν ἀέκητι μολοῦσαι 120 

ἡμῖν πήματα πολλὰ ϑέσαν, κακότητι γερόντων: 

ot, ἐθέλοι τα μάχεσϑαν ἐπὶ πρύμνῃσι νέεσσιν 

αὐτόν v ἰσχανάασκον ἐρητύοντό τὲ λαόν. 

ἀλλ εἰ δή δα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς 

e , v 9 7 CN E , (o3 , «c 

ῃημετερας,) vvv QUTOS émOTQUVEL καὶ ἀνῶγξι. 725 

Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα μᾶλλον ἐπὶ ᾿Αργείοισιν ὄρου- 

σαν. 

᾿Αἴος δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔμιμνε" βιάξετο γὰρ βελέεσσιν" 

ἀλλ ἀνεχάξετο τυτϑὸν, ὀϊόμενος ϑανέεσϑαι, 

ϑρῆνυν ἐφ᾽ ἑπταπόδην; λίπε δ᾽ ἴκρια νηὸς ἐΐσης. 
3-1» $43. 

iv9' ἄρ᾽ Oy ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ᾽ ael 780 
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"Toca ἄμυνε νεῶν, ὅστις φέροι ἀκάματον σῦρ᾽ 

αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων “Ζ]αναοῖσι xéAevev 

P 349 φίλοι, ἥρωες ΖΙαναοὶ, ϑεράποντες 49106, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι; μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς" 

ἠέ τινάς φαμεν εἶναι ἀοσσητῆφας ὀπίσσω, 135 

M τι τεῖχος ἄρειον, 0x ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναιυ; 

οὐ μέν τι σχεδόν ἔστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα, 

ἡ X ἀπαμυναίμεσϑ' ἑτεραλκέα δῆμον ἐχοντερ᾽ 

ἀλλ᾽ ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύκα ϑωρηκχτάων, 

E zóvrQ κεκλιμένοι; ἑκὰς ἥμεϑα πατρίδος «ig: 140 

τῷ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο." 

1 Ἦ καὶ μαιμώων ἔφεπ' ἐγχεῖ ὀξυόεντι. 

: ὅστις δὲ Τρώων κοέλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο 

1 σὺν πυρὶ κηλείῳ, χάριν Ἕκτορος ὀτρύναντος, 

᾿ τὸν δ᾽ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἐγχεῖ μακρῷ" 148 

Te 
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δώδεκα δὲ προπάροιϑε νεῶν αὐτοσχεδὸν ovra. 

3 Wig oWuudoc I. 

Πατρόκλεια. 

: ὡς οἵ uiv περὶ νηὸς ἐυσσέλμοιο μάχοντο᾽ 

Πάτροκλος δ᾽ Apt παρίστατο, ποιμένι λαῶν, 

E δάκρυα ϑερμὰ χέων ὥστε κρήνη μελάνυδρο; 

4 ἥτε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. 

1 τὸν δὲ ἰδὼν ὥκτειρε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 5 

E χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

ἅϊ »Τίπτε δεδάκρυσαι; Πατρόκλεις, ἠῦτε κούφη 

E di i9 ἅμα μητρὶ ϑέουσ᾽ ἀνελέσϑαι ἀνώγει, 
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εἰανοῦ ἁπτομένη, καί v ἐσσυμένην κατερύκει, τ 

δακρυόεσσα δέ μὺν ποτιδέρκετοι, ὄφρ᾽ ἀνέληται" το 
τῇ ἴκελος, Πάτροκλε, τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις. i 

ἠέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἢ. ἐμοὶ αὐτῷ; 
ἠέ vuv. ἀγγελίην Φϑίης ἕξ ἔκλυες οἷος; 
ξώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον, Axvogog υἱὸν, E 
ξώει δ᾽ Αἰακέδης Πηλεὺς μετὰ ΜΜυρμιδόνεσσιν, E 
τῶν xs μάλ᾽ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεϑα τεϑνηώτων. 
ἠὲ Guy "Aoysíev ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεχα σφῆς; 

ἐξαύδα, μὴ κεῦϑε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω." s 

Τὸν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφης. llovgoxAsug 
ἱππεῦ 20 

50 ̓Δχιλεῦ, Πηλέος υἱὲ, μέγα φέρτατ᾽ ᾿ἡχαιών, 

μὴ νεμέσα᾽ τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν “ἡχαιούς. 

oí μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστ,, — 

ἐν νηυσὶν κξαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 4 

βέβληται μὲν ὁ Τυδείδης κρατερὸς Ζιομήδης; 95 Ὁ 

οὕτασται δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ᾽ :“γαμέμνων, 

βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ. ES 

τοὺς μὲν T ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται; Ξ 

ἕλκε ἀκειόμενοι" σὺ δ᾽ ἀμήχανος ἔπλευ, ̓ Δχιλλεῦ. 

μὴ ἔμεγ᾽ οὖν οὗτός γὲ λάβοι χόλος; ὃν σὺ φυλάσσεις, — 

αἰναρέτη. τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ, 817 

αἴ κε μὴ ““φγείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς: Ἷ 

νηλεὲς, οὐκ ἄρα σοίγε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεὺς, 

οὐδὲ Θέτις μήτηρ᾽ γλαυκὴ δέ σὲ τέκτε ϑάλασσα 

πέτραι δ᾽ ἡλίβατοι. ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. 35 j 

εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι ϑεοπροπίην ἀλξείνεις 3 

καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, 

ἀλλ ἐμέ περ πφόες X, ἅμα δ᾽ ἄλλον λαὸν ὄπασσον 

Μυρμιδόνων. qv πού τι φόως ΖΙαναοῖσι γένωμαι. 
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δὸς δέ uot ὥμοιιν τὰ σὰ τεύχεα ϑωρηχϑῆνα, 40 

δὴ Par κ᾽ ἐμὲ σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ “Δρήϊοι υἷες xov 
p ὀλίγη δέ v ἀνάπνευσις πολέμοιο. 

ῥεῖα δὲ x ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας cU) 

Ἴ ὥσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. τ 45 

᾿ E. φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος" ἢ γὰρ ἐμελλεν 

οἱ αὐτῷ ϑάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσϑαι. 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Δχιλλεύς 

Ἵ — 49, uot, διογενὲς IovoouAas, οἷον ἔειπες" 

οὔτε ϑεοπροπίης ἐμπάξομαι, ἥντινα οἶδα, 50 

οὔτε τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ" 

ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος κραδύην καὶ ϑυμὸν χάνει, 

ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι 
καὶ γέρας ἂψ “ἀφελέσϑαι, 0 τὲ κρατεῖ προβεβήκῃ᾽ 

αἰνὸν ἄχος τὸ μοί ἔστιν, ἐπεὶ πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ. 55 

κούρην ἣν ἄρα μου γέρας ἔξελον υἷες ̓ Δχαιῶν,. 
3 δουρὶ δ᾽ ἐμῷ κτεάτισσα, πόλυν εὐτείχεα πέρσας, 
τὴν ἂψ ἐκ xev ἕλετο κρείων ““γαμέμνων 
3 Ατρείδης ὡσεί TLV ἀτίμητον. μετανάστην. 
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν" οὐδ᾽ ἄρα πως ἦν 

E ἀσπερχὲς κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν" ἤτοι ἔφην ye 61 

οὐ πρὶν μηνιϑμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δὴ 

νῆας ἐμὰς ἀφέκηται cv τε πτόλεμος τε. 
τύνη δ᾽ ὥμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ "ra δῦϑι, 

δ΄ ἰουνου οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυϑος λεύσσουσι μέτωπον 

£yyvoi λαμπομένης" τάχα xsv φεύγοντες ἐναύλους 1] 
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πλήσειαν νεκύων». εἶ wot κρείων ᾿Δγαμέμνων 

ἤπια εἰδείη" νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται. 

οὐ γὰρ Τυδείδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσιν 

μαίνεται ἐγχείη 4αναῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναν" Ἷ 

οὐδέ πω ᾿ἀτρείδεω ὁπὸς ἔκλυον αὐδήσαντος 
5, ^ , - ? 5 0/3 9. , 

ἐχϑρῆς ἐκ κεφαλής᾽ ἀλλ Ἕχτορος ἀνδροφόνοιο 

Τρωσὶ κελεύοντος περιάγνυται, οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ 
, “ο΄ 

πῶν πεδίον κατέχουσι, μάχῃ νυκῶντξς ᾿4χαιούῦς. 

ἀλλὰ καὶ ὡς, Πάτροκλε, νεῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμύνων 80. 

ἔμπεσ᾽ ἐπυικρατέως; μὴ δὴ πυρὸς αἰϑομένοιο 4 

νῆας ἐνιπρήσωσι; φίλον δ᾽ ἀπὸ νόστον ἕλωνται. 

πείϑεο δ᾽ ὥς τοι ἐγὼ μύϑου τέλος ἐν φρεσὶ deo, 

ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι 84 

πρὸς πάντων Zhavadv, ἀτὰρ οἱ περικαλλέα κούρην 

ἂψ ἀπονάσσωσιν, ποτὶ δ᾽ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν. 

ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰἕναν πάλιν" εἰ δέ κεν αὖ τοι 

δώῃ κῦδος ἀρέσϑαι ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης: 

uj cvy ἄνευϑεν ἐμεῖο λιλαίεσϑαι πολεμίξευν 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν" ἀτιμότερον δέ μὲ ϑήσεις. 90 

μηδ᾽ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι... 

Τρῶας ἐναιρόμενος; προτὶ Ἴλιον ἡγεμονεύειν, 

μή τις ἀπ᾿ Οὐλύμποιο ϑεῶν αἰειγενετάων 

ἐμβήῃ" μάλα τούς γὲ φιλεῖ ἕκάεργος ᾿4πολλων᾽ 

ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσϑαι, ἐπὴν φάος ἐν νήεσσιν 96 

ϑήῃς, τοὺς δέ v ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασϑαι. 

[αἱ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4ϑηναίη καὶ ΄Ἄπολλον, 

μήτε τις οὖν Τρώων ϑάνατον φύγοι, ὅσσοι ἔασιν, 

μήτε τις AQysícv, νῶϊν δ᾽ ἐκδῦμεν ὄλεϑρον;, 

ὄφρ᾽ οἷοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα Avcuev.]" 10ν 

"Oc of μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, | 

Aiug δ᾽ οὐκέὲῤ ἔμιμνε" βιάξετο γὰρ βελέεσσιν" 

δάμνα μιν Ζηνὸς τὲ νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ 

C Te 
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βάλλοντες δεινὴν δὲ περὶ κροτάφοισι φαξεινὴ 

πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ᾽ αἰεὶ 10ὅ 

χὰπ φάλαρ᾽ εὐποίηϑ' " ὃ δ᾽ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν, 

ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον" οὐδ᾽ ἐδύναντο 

ἀμφ᾽ αὐτῷ πελεμίξαι ἐρείδοντες βελέεσσιν. 

αἰεὶ δ᾽ ἀργαλέῳ ἔχετ᾽ ἄσϑματι; κὰἀὸδ δέ of ἱδρὼς 

πάντοϑεν ἐκ μελέων πολὺς ἔρρεεν, οὐδέ πη εἶχεν 110 

ἀμπνεῦσαι" πάντη δὲ κακὸν κακῷ ἐστήριετο. 

| "Eczsve νῦν uot, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

᾿ς Ἕκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς 

᾿πλῆξ᾽ ἄορι μεγάλῳ, αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισϑεν, 115 

ἀντικρὺ δ᾽ ἀπάραξε" τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας 

πῆλ αὔτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ᾽ τῆλε δ᾽ ἀπ αὐτοῦ 

αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα. 

γνῷ δ᾽ Αἴας κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονα, ῥίγησέν ve, 

ἔργα ϑεῶν, 0 Qa πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρεν 120 

"Zeug ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην" 

᾿χάξετο δ᾽ ἐκ βελέων. vol δ᾽ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ 

ψηὶ ϑοῇ᾽ τῆς δ᾽ αἶψα κατ' ἀσβέστη κέχυτο φλόξ. 

ὃς τὴν μὲν πρύμνην πῦρ ἄμφεπεν" αὐτὰρ ᾿Δ4χιλλεὺς 

| t qoo πληξάμενος Πατροκλῆα προσξειπεν 125 

7 Ὄρσεο, διογενὲς Πατρόλλεις, ἱπποκέλευϑε -- 

λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὸς δηΐοιο ἑἐωήν --- 

μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται" 

δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω."“ 

— Ὡς φάτο, Πατροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ. 

᾿χνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν 131 

᾿χαλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ ϑώρηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν 

ποικίλον ἀστερόεντα ποδώκεος Αἰακίδαο. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 188 

| Y NE 
» H AT 
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χάλκεον; αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τὲ στιβαρόν τε 
κρατὶ δ᾽ ἐπὶ ἰφϑίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔϑηκεν A 
ἵππουριν" δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν. — 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἵ παλάμηφιν ἀρήρει 
ἔγχος δ᾽ οὐχ &Aev οἷον ἀμύμονος «ἰακέδαο, P 
80.99 μέγα στιβαρόν᾽ τὸ μὲν ov δύνατ᾽ ἄλλος Ayoauov. 
πάλλειν, ἀλλά μιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ᾿Δχιλλεὺς, " 
Πηλιάδα μελέην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων — & 
Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. E 
ἵππους δ᾽ Αὐτομέδοντα ϑοῶς ξευγνῦμεν ἄνωγεν, 145. 

τὸν μετ᾽ Apo ῥηξήνορα τῖε μάλιστα, : 
πιστότατος δέ οἵ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν. — 

τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ξυγὸν ὠκέας ἵππους, 
Ξάνϑον καὶ Βαλίον, τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσϑην, 
τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Amis Iloóc oy, 160. 
βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ὁόον Ἰκεανοῖο. * 
ἐν δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον tet, : 
τόν ῥά ποτ᾽ Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἥγαγ᾽ ᾿Αχιλλεὺς, — 
ὃς καὶ ϑνητὸς ἐὼν ἔπεϑ' ἵπποις ἀϑανάτοισιν. Ἵ 

Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρ᾽ ἐποιχόμενος ϑώρηξεν ᾿Δχιλλεὺς͵ 

πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν" οὗ δὲ λύκοι ὡς 156. 

ὠμοφάγοι; τοϊσίντε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκὴ. ὃ 

οἵτ᾽ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες | 
δάπτουσιν" πᾶσιν δὲ παρήϊον αἵματι φοινόν᾽ | 
καί v ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 160 
λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῇσιν μέλαν ὕδωρ j 
ἄκρον, ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος" ἐν δέ τε ϑυμὸς 
στήϑεσιν ἄτρομος ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ᾽ 1 
τοῖον Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ἶ 
ἀμφ᾽ ἀγαϑὸν ϑεράποντα ποδώκεος «ἀἰακίδαο 165. 
ῥώοντ. ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν ᾿Δρήϊος ἵστατ᾽ AyiAASUG, 
ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας. 

A FOETUM AA r^s. t 

aum 



[Δ1]1440Σ XVI. β 317 

y Πεντήκοντ ἦσαν νῆες ϑοαὶ, dow ̓Ἵχιλλεὺς 

ἐς Τροίην ἡγεῖτο διίφιλος " ἐν δὲ ἑκάστῃ 

πεντήκοντ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληΐσιν ἑταῖροι" 170 

πέντε δ᾽ ἄρ᾽ ἡγεμόνας ποιήσατο; τοῖς ἐπεποίϑει, 

σημαίνειν" αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἤνασσεν. 

τῆς uiv ἑῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσϑιος αἰολοϑώρηξ, 

υἱὸς Σιπερχειοῖο, διιπετέος ποταμοῖο᾽ 

ὃν τέκε Πηλῆος ϑυγάτηρ; καλὴ Πολυδώρη, 175 

Σπερχειῷ ἀκάμαντι, γυνὴ θεῷ δὐνηϑεῖσα, 

ouo ἐπίκλησιν Βώρῳ, Περιήφεος υἱῷ, 

ἧς ῥ᾽ ἀναφανδὸν ὄπυιε, πορὼν ἀπερείσιο ἕδνα. 

E. δ᾽ ἑτέρης Εὔδωρος ᾿Δρήϊος ἡγεμόνευεν, 

παρϑένιος, τὸν ἔτικτε χορῷ καλὴ Πολυμήλη;,; 180 

[ Φύλαντος ϑυγαάτηρ᾽ τῆς δὲ κρατὺς ᾿Δργειφόντης 

ράσατ᾽, ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν 

/ χορῷ ᾿Αφτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς. 

αὐτίκα δ᾽ εἰς ὑπερῷ ἀναβὰς παρελέξατο, λάϑρῃ 

Ἑρμείας ἀκάκητα; πόρεν δέ οἵ ἀγλαὸν υἱὸν 185 

Ἐὔδωρον, πέρι μὲν ϑείευν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε μογοστόκος Εἰλείϑυινα 

ἐξάγαγε πρὸ φόωδδὲε καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγὰς, 

τὴν μὲν Ἔχεκλῆος κρατερὸν μένος ᾿Αχτορίδαο 

i; A πρὸς δώματ᾽, ἐπεὶ πόρε μυρία ξδνα, 196 

μφαγαπαξόμενος ὡσεί 9" ξὸν υἱὸν ἐόντα. 

ἧς ὃὲ Τοίξηξ Πείσανδρος "Aorjios
 ἡγεμόνευεν 

ἔγχε μάρνασϑαι μετὰ Πηλείωνος ἑταῖρον. 195 

z T mus δ᾽ “4λκιμέδων, “αέρκεος υἱὸς ἀμύμων. 

ὑτὰρ ἐπειδὴ πάντας Gu ἡγεμόνεσσιν ᾿Δχιλλεὺς 

τΊ ἴσεν ἐὺ κρίνας, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ υὖϑον ἔτελλεν 
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Μυρμιδόνες, μή τίς μοι ἀπειλάων λελαϑέσϑω, 200. 

ἃς ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσιν 

πάνϑ᾽ ὑπὸ μηνυϑμὸν, καί μ' ἠτιάασϑε ἕκαστος 

᾿σχέτλιξ Πηλέος υἷξ, χόλῳ ἄρα σ᾽ ἔτρεφε μήτηρ; 

νηλεὲς, ὃς παρὰ Pie ἔχεις ἀέκοντας ἑταίρους᾽ s 

οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεϑα ποντοπόροισιν 206. 

| αὖτις, ἐπεί δά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ. — 

ταῦτα Ww ἀγειρόμενοι ϑάμ' ἐβάξετε" νῦν δὲ πέφανται. 

φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν y ἐράασϑε. 

ἔνϑα τις ἄλκιμον ἤτορ ἔχων Τρώεσσι μαχέσϑω." 

Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 210. 

μᾶλλον δὲ στίχες ἄρϑεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν. 

ὡς δ᾽ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίϑοισιν 

δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων. 

ὡς ἄραρον κόρυϑέὲς τὲ καὶ ἀσπίδες ὀμφαλύεσσαι. 

ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ᾽ ἀνήρ᾽ 

ψαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυϑες λαμπροῖσι φάλοισιν 216 

νευόντων" ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. 

πάντων 02 προπάφουϑδ δυ᾽ ἀνέρε ϑωρήσσοντο, 

Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων, ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, 

πρόσϑεν Μυρμιδόνων πολεμιξέμεν. αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς 

βῆ ὁ᾽ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ᾽ ἀπὸ zu ἀνέωγεν 221 

καλῆς δαιδαλέης; τήν οἵ Θέτις ἀργυρόπεξα 

ϑὴκχ ἐπὶ νηὸς ἄγεσϑαι, ἐὺ πλήσασα χιτώνων 

χλαινάων v ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων. 

ἔνϑα δέ of δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος 225 

οὔτ᾽ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπὶ αὐτοῦ αἴϑοπα οἶνον, ἑ 

οὔτέ τεῳ σπένδεσκε ϑεῶν, ὅτι μὴ Zhi πατρί. 3 

τό ῥὰ τότ᾽ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάϑηρε ϑεείῳ : 

πρῶτον. ἔπειτα δὲ ψίψ᾽ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσιν, 

νίψατο δ᾽ αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ᾽ αἴϑοπα olvov. 

εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεὶ, λεῖβε δὲ οἶνον 281 

τὶ 1 

* 

ea 
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οὐρανὸν, εἰσανιδών" Δία δ᾽ οὐ λάϑε τερπικέραυνον" 

ο΄ ,,Ζεῦ ἄνα, “Ιωδωναῖε, Πελασγικὲ, τηλόϑι ναίων. 

gei: μεδέων δυσχειμέρου" ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ 
σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι. 9235 
ἠμὲν δή zov ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο, 

Ij rios μὲν ἐμὲ, μέγα δ᾽ ἵψαο λαὸν ᾿Δχαιῶν, 
2 ἔτι καὶ vov μοι τόδ᾽ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ᾽ 

αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι, 
ἀλλ᾽ ἕταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν 240 
- μάρνασϑαι τῷ κῦδος ὃ ἅμα πρόες, δὐρύοπα Ζεῦ. 

- 9docvvov δέ oi ἦτορ ἐνὶ φρεσὶν, ὄφρα καὶ ExroQ 

r εἴσεται ἤ Qo καὶ οἷος ἐπίστηται πολεμίζειν 

: ἡμέτερος ϑεράπων,. ἤ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι 
Ν μαίνονϑ', ὁππότ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Aonog. 245 

αὐτὰρ ἐπεί x. ἀπὸ ναῦφι μάχην ἔνοπήν τε δίηται, 
|  ἀσκηϑής μοι ἔπειτα $oug ἐπὶ νῆας ὕκοῦτο 

τεύχεσί TE ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν." 
Ὡς ἔφατ δὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεύς. 

τῷ δ᾽ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατὴρ, ἕτερον δ᾽ ἀνένευσεν᾽ 

᾿γηῶν μέν οἱ ἀπώσασϑαι πόλεμόν τε μάχηντε 261 

δῶκε, σόον δ᾽ ἀνένευδε μάχης ἐξ ἀπονέεσθαι. 
ἤτοι ὁ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος zi πατρὶ 
Lew κλισίην εἰσῆλϑε, δέπας δ᾽ ἀπέϑηκ᾽ ἐνὶ χηλῷ, 
στῆ δὲ πάροιϑ'᾽ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ᾽ ἦϑελε ϑυμῷ 255 
᾿ εἰσιδέειν Τρώων καὶ ᾿4χαιῶν φύλοπιν avv. 

Οἱ δ᾽ ἅμα Πατρόκλῳ μεγαλήτορι ϑωρηχϑέντες 
Bias : ὄφρ᾽ ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν. 
αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο 
εἰνοδίοις, οὗς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔϑοντες, 26€ 

datei κερτομέοντες, ὁδῷ ἔπι οἰκί᾽ &yovras,] 
up ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι τυϑεῖσιν. 
Tovg δ᾽ εἴπερ παρά τίς τε κιὼν ἀνϑρωπος ὁδίτης 
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κινησῃ ἀέκων, oL δ᾽ ἄλκιμον 1709 ἔχοντες 

πρόσσω πᾶς πέτεται καὶ ἀμύνει οἷσι τέκεσσιν. 32365.»ϑ 

τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ ϑυμὸν ἔχοντες 

ἐκ νηῶν ἐχέοντο" βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτάροισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΐσας 

Μυρμιδόνες, ἕταροι Πηληϊάδεω ᾿Δχιλῆος, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 

ὡς ὧν Πηλείδην τιμήσομεν, ὃς μέγ ἄριστος 

᾿Δργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες, 

γνῷ δὲ καὶ ᾿Δτρείδης εὐρυκφείων "Ayauéuvaov 

ἣν ἄτην, ὅτ᾽ ἄριστον "Ayawv οὐδὲν ἔτισεν.““ 

Ὃς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἕκάστου. 576 

ἐν δ᾽ ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες" ἀμφὶ δὲ νῆες 

σμερδαλέον κονάβησαν ἀύσάντων vx ᾿Αχαιῶν. 

Τρῶες δ᾽ ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν, 

αὐτὸν καὶ ϑεράποντα, σὺν ἔντεσι μαρμαίφοντας, 

πᾶσιν ὀρίνϑη ϑυμὸς, ἐκένηϑεν δὲ φαλαγγες; 280 

ἐλπόμενοι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλείωνα 

μηνιϑμὸν μὲν ἀπορρῖψαι, φιλότητα δ᾽ ἐλέσϑαι" 

πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπη φύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον. 

Πάτροκλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 

L2 

X3 Vra 

70 3 

ἀντικρὺ κατὰ μέσσον, 091 πλεῖστοι xAovéovro, 285. 

νηὶ πάρα πρύμνῃ μεγαϑύμου Πρωτεσιλάου, 

καὶ βάλε Πυραίχμην, ὃς Παίονας ἱπποκορυστὰς 

ἤγαγεν ἐξ ̓ Δμυδῶνος ἀπ᾽ AE εὐρυρέοντος" 

τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον" ὁ δ᾽ ὕπτιος ἔν κονίῃσιν 

κάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφεφόβηϑεν 390 

Παίονες" ἐν γὰρ Πάτροκλος φόβον ἧκεν ἅπασιν 

ἡγεμόνα κτείνας, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι. 

ἐκ νηῶν δ᾽ ἔλασεν, κατὰ δ᾽ ἔσβεσεν αἰϑόμενον πῦρ. 

ἡμιδαὴς δ᾽ ἄρα νηῦς Aímsv αὐτόϑι" τοὶ δ᾽ ἐφόβηϑεν 

Τρῶες ϑεσπεσίω ὁμάδῳ" “Παναοὶ δ᾽ ἐπέχυντο 296 
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νῆας ἀνὰ : γλαφυράς" ὅμαδος δ᾽ ἀλίαστος ἐτυχϑη. 
- dg δ᾽ ὅτ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο 
κινήσῃ πυκινὴν νεφέλην στεροπηγεφέτα Ζεὺς, 
- éx Y ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι 
- xol νάπαι, οὐρανόϑεν δ᾽ ἀρ' ὑπερράγη ἄσπετος αἰϑὴρ. 
- ὡς Ζαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήϊον πῦρ 80] 
τυτϑὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ᾽ οὐ γίγνετ' ἐρωή. 
οὐ γάρ πῶ τι Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπὶ ᾿ἡχαιῶν 

προτροπάδην φοβέοντο μελαινάων ἀπὸ νηῶν, 
ἀλλ ἔτ᾽ ἄρ᾽ ἀνϑίσταντο, νεῶν δ᾽ ὑπόευκον ἀνάγκῃ. 305 
E "Ev9« δ᾽ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασϑείσης ὑσμένης 
ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος víóg 
αὐτίκ ἄρα στφεφϑέντος ᾿Αρηϊλύκου βάλε μηρὸν 
ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἕλασσεν" 
- sev δ᾽ ὀστέον ἔγχος, ὁ δὲ πρηνὴς. ἐπὶ yon 810 
κάππεσ᾽. ἀτὰρ Μενέλαος "Aptítog ovra Θόαντα 

στέρνον γυμνωϑέντα παρ᾽ ἀσπέδα, λῦσε δὲ γυῖα. 
;  Φυλείδης δ᾽ "Auguxov ἐφοφμηϑέντα δοκεύσας 
| ép ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνϑα πάχιστος 
᾿μυὼν ἀνϑρώπου πέλεται" περὶ δ᾽ ἔγχεος αἰχμῇ 5158 
νεῦρα διεσχίσϑη᾽ τὸν δὲ σκότος 0066 κάλυψεν. 

Νεστορίδαι δ᾽ ὁ μὲν οὔτασ᾽ ᾿Ζτύμνιον ὀξέϊ δουρὶ 
Αντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον &yyog* 
ἥριπε δὲ προπάροιϑε. Μάρις δ᾽ αὐτοσχεδὰ δουρὶ 
: Ἱντιλόχῳ ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωϑεὶς, 320 
στὰς πρόσϑεν véxvog: τοῦ δ᾽ ἀντίϑεος Θρασυμήδης 
ép ὀρεξάμενος πρὺν οὐτάσαι, οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν, 
^ μον qo πρυμνὸν ὁὲ βραχίονα δουρὸς. ἀκωκὴ 
ὃ oU ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ᾽ ὀστέον ἄχρις ἄραξεν: 
A δούπησεν δὲ πεσὼν, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

ὦ ἧς, τῶ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε 326 
βήτην εἰς Ἔρεβος, Σαρπηδόνος ἐσϑ'λοὶ ἑταῖροι, 
— — Homeri Ilias. 91 
P F2: 

o 

e" 



KERN VL ocio po 

329 | IAIAAOZIL 

υἷες ἀκοντισταὶ A4uico0dkgov, ὃς δὰ Χίμαιραν 

ϑροέψεν ἀμαιμακέτην, πολέσιν κακὸν ἀνθρώποισιν. 

Aiug δὲ Κλεόβουλον Ὀϊλιάδης ἐπορούσας 880. 

toov ἕλε, βλαφϑέντα κατὰ κλόνον" ἀλλά οἱ αὖϑι 3 

λῦσε μένος, πλήξας ξίφει αὐχένα κωπήξεντι. Ἔ 

πᾶν δ᾽ ὑπεϑερμάνϑη ξίφος αἵματι" τὸν δὲ κατ 0068 

ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

Πηνέλεως δὲ xcv ve συνέδραμον" ἔγχεσι μὲν γαρ 

ἤμβροτον ἀλλήλων, μέλεον δ᾽ ἠκόντισαν ἄμφω" 886. 

τὼ δ᾽ αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνϑα ἀύκων uiv - 

ἱπποχόμου κόρυϑος φάλον ἤλασεν; ἀμφὶ δὲ καυλὸν E 

φάσγανον ἐρραίσϑη" ὁ δ᾽ ὑπ᾿ οὔατος αὐχένα ϑεῖνεν ὦ 

Πηνέλεως, πᾶν δ᾽ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεϑε δ᾽ οἷον 840 . 

δέρμα, παρηέρϑη δὲ κάρη; ὑπέλυντο δὲ γυῖα. 

Μηριόνης δ᾽ ᾿Ακάμαντα κιχεὶς ποσὶ καρπαλίμοισιν 

νύξ᾽ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον᾽ 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν xéjvr ἀχλύς. 

Ἰδομενεὺς δ᾽ Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ 349 — 

vits: τὸ δ᾽ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησεν 

νέρϑεν vm ἐγκεφάλοιο, κέασδξε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέα Aevxa: 

ἐκ δ᾽ ἐτίναχϑεν ὀδόντες, ἐνέπλησϑεν δέ οἱ ἄμφω 

αἵματος ὀφϑαλμοί" τὸ δ᾽ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας 

πρῆσε χανών᾽ ϑανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν. 

Οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες Ζ“Ιαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.351 

ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισυν 

σέίνται, ὑπὲκ μήλων αἱρεύμενοι; cir ἐν ὄρεσσιν 

ποιμένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν᾽ οἵ δὲ ἰδόντες 

alio διαρπάξουσιν ἀνάλκιδα ϑυμὸν ἐχούσας. 359. 

ὡς Ζαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον᾽ οἵ δὲ φόβοιο | 

δυσκελάδου μνήσαντο, λάϑοντο δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 

ἄϊας δ᾽ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ᾽ “Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ 
er "eg ἀκοντίσσαι" ὁ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο, 
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σπίδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος, εὐρέας ὦμους, 360 

;κέπτετ' ὀϊστῶν τὲ ῥοῖξον καὶ δοῦπον ἀκόντων 

| μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην" 

L ἀλλὰ καὶ ὡς ἀνέμιμνε, σάω δ᾽ ἐρίηρας ἑταίρους. 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπ᾽ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανοῦ 

E . εἴσω 

ἡϑέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ, 365 

ὃς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τὲ φόβος τε, 

οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἕκτορα δ᾽ ἵπποι 

ἔχφερον ὦὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν 

Τρωϊκὸν, oUüg ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκεν. 

Eu δ᾽ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵππον . 870 

ἄξαντ' ἐν πρώτῳ ῤῥυμῶ λέπον ἄρματ ἀνάκτων. 

Πάτροκλος δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων, 

T Γρωσὶ κακὰ φρονέων᾽ οἵ δὲ ἰαχῇ τὲ φόβῳ τε 

πάσας πλῆσαν ὁδοὺς, ἐπεὶ ἃ «o τμάγεν" ὕψι δ᾽ ἄελλα 

δι οἰδναϑ᾽ ὑπὸ ΈΡΡΟν: τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι 

ἄψορρον προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 976 

Ἢ ἄτροκλος. δ᾽ ἧ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαὸν, 

τῇ ó pA ὁμοκλήσας" ὑπὸ δ᾽ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον 

πρηνέες ἐξ ὀχέων; δίφρου δ᾽ ἀνεκυμβαλίαξον. 

4 ἀντικρὺ δ᾽ ἄρα τάφρον ὑπέρϑορον ὠκέες ἵπποι 8380 

ἰἄμβροτοι; oUe Πηλῆϊ ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα, 

E ἱέμενοι" ἐπὶ δ᾽ Ἕκτορι κέκλετο ϑυμός: 

o γὰρ βαλέειν" τὸν δ᾽ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι. 

3 9 δ᾽ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβφιϑε χϑὼν 

duct ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ 385 

Ζεὺς, ὅτε δή ῥ᾽ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ, 

οὗ p εἶν ἀγορῇ b mwbAraé κρίνωσι ϑέμιστας, 

X δὲ δίκην ἐλάσωσι, ϑεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντερ᾽ 

τῶν δέ τε πᾶντες μὲν ποταμοὶ πλήϑουσι ῥέοντες, 

πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ᾽ ἀποτμήγουσι χαῤάρραι; 800 
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ἐς δ᾽ ἅλα πορφυρέην μεγάλα σφενάχουσι ὅδουσαι P. 

ἐξ ὀρέων ἐπὶ κὰρ, μινύϑει δέ τε ἔργ ἀνθρώπων" 3 

ὡς ἵπποι Τρωαὶ μεγάλα στενάχοντο ϑέουσαι. 2 

Πάτροκλος δ᾽ ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερδε φάλαγγας; 

ἂψ ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετὲρ, οὐδὲ πόληος 398. 

εἴα ἱεμένους ἐπιβαινέμεν; ἀλλὰ μεσηγὺ E. 

νηῶν καὶ ποταμοῦ καὶ τείχεος ὑψηλοῖο Ρ. 

κτεῖνε μεταΐσσων, πολέων δ᾽ ἀπετένυτο ποινήν. E 

ἔνϑ᾽ ἤτοι Πρόνοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῷ,  —— 

στέρνον γυμνωϑέντα παῤ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα" 400. 

δούπησεν δὲ πεσών. ὁ δὲ Θέστορα, Ἤνοπος υἱὸν, 

δεύτερον ὁρμηϑείρ - ὁ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ 

ἧστο ἀλείς" ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 

ἡνία ἠΐχϑησαν — ὁ δ᾽ ἔγχεϊ νύξε παραστὰς ^ 

γναϑιμὸν δεξιτερὸν, διὰ δ᾽ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων, 405 

ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς 

πέτρῃ ἔπι προβλῆτι καϑήμενος (sov ἰχϑὺν 

ἐκ πόντοιο ϑύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ" 
ὡς £Àx ἔκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ, 

κὰδ᾽ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ στόμ᾽ £05: πεσόντα δὲ μιν λέπε 
ϑυμος. 410 

αὐτὰρ ἔπειτ Ἐρύλαον ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ | 
μέσσην κὰκ κεφαλήν" 7 δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσϑη 

ἐν κόρυϑι βφιαρῇ᾽ ὁ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 

κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μυν ϑάνατος χύτο ϑυμοραϊστής. : 

αὐτὰρ ἐπειτ᾽ Ἐρύμαντα xal ᾿Δμφοτερὸν καὶ Ἔπαλτ , 

Τληπόλεμόν τὲ “«μαστορίδην ᾿Ἐχίον vs Πύριν τε, 116 

Ἰφέα v7 Εὔιππόν τε καὶ ᾿Δργεάδην Πολύμηλον; : 

πάντας ἐπασσυτέφους : πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. 

Σαρπηδὼν δ᾽ ὡς οὖν ἴδ᾽ ἀμιτροχίτωνας évaigoug. 

χέρσ᾽ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμέντας, 429 

κέκλετ᾽ ἄρ ἀντυϑέοισι καϑαπτόμενος “υκίοιιν — 
Ὁ 
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| » Alüds, ὦ ΑἍὕκιοι, πόσε φεύγετε; νῦν ϑοοὶ ἔστε. 
᾿ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὄφρα δαείω 
ὅστις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν 494 
esos ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν yovvav ἔλυσεν." 

Ἦ δα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζξε. 
πέσροκλος δ᾽ ἑτέρωϑεν, ἐπεὶ ἴδεν, ἔκϑορε δίφρου. 
ἱ δ᾽, ὥστ᾽ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, ἀγκυλοχεῖλαι, 

πέτρῃ ἐφ᾽ ὑψηλῇ μεγάλα κλάξοντε “μάχωνται; 
ὧς o οἵ κεκλήγοντες ἐπὶ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 480 
τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. 
Ἥρην δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε 

E »9 uo, ἐγὼν, ὅτε μοι Σαρπηδόνα, φέλτατον &v- 
"ἢ δρῶν, 
"noto ὑπὸ Πατρόχλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι. 
διχϑὰ δέ pue κραδίη βέμονε φρεσὶν ὑρμαίνοντι,. 435 

dj μιν ξωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοξσσης 
)είω ἀναρπάξας “Δυκίης ἐν πίονι δήμῳ, 
ἡ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω." 
— Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη 
»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες. 440 
ἄνδρα ϑνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, 
ἂψ pos ϑανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; 

ἔρδ᾽ - ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 
αἵ χε ξὼν πέμψῃς Σαρπηδύνα ὅνδε δόμονδδ, 445 

| E ἱέες ἀϑανάτων, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἐνήσεις. 
ἀλλ᾽ εἴ τοι φίλος ἐστὶ, τεὸν δ᾽ ὀλοφύρεται 110g, 450 
ἦτοι μέν μιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
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αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόνγε λίπῃ ψυχή τε καὶ aie, 

πέμπειν μιν Θάνατόν vs φέρειν καὶ νήδυμον" Ὕπνον, i 

εἰσόκε δὴ Δυκίης εὐρείης δῆμον ὕκωνται; 458 

ἔνϑα à ταρχύσουσι κασίγνητοί τὲ ἔται τὲ ; 

τύμβῳ τὲ στήλῃ vs' τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων .“" 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπέίϑησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραξε 

παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἵ Πάτροκλος ἔ ἔμελλεν 460. Ε 

φϑίσειν ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι, τηλόϑι πάτρης. E 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, E 

ἔνϑ' ἤτοι Πάτροκλος ἀγακλειτὸν Θφασύμηλον, E 

ὅς δ᾽ ἠὺῦς ϑεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος, : 

τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα. 406. 

Σαρπηδὼν δ᾽ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβρφοτε δουρὶ φαεινῷ 

δεύτερος ὁρμηϑεὶς; ὁ ὃξΣ Πήδασον οὕτασεν ἵππον — — 

ἐγχεὶ δεξιὸν pov: ὁ δ᾽ ἔβφαχε ϑυμὸν ἀΐσϑων. 

κὰδ δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίῃσι μακὼν, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο ϑυμός. 

τὼ δὲ διαστήτην, xoíxs δὲ ξυγὸν, ἡνία δὲ σφιν 470 

σύγχυτ', ἐπειδὴ κεῖτο παρήορος ἔν κονίῃσιν. 1 

τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς δὕρετο τέχκμωρ᾽ 

σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ, | 

ἀΐξας ἀπέκοψε παρήορον οὐδ᾽ ἐμάτησεν" 

τὼ δ᾽ ἰϑυνϑήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσϑεν. 416. 

τὼ δ᾽ «Us συνίτην ἔριδος πέρι ϑυμοβόροιο. 

"Ev9' αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ gue Q, 

Πατρόκλου δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυϑ' ἀκωκὴ 

ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔβαλ' αὐτον" ὁ δ᾽ ὕστερος ὥρνυτο "m 

Πάτροκλος" τοῦ ὃ ovy ἅλιον δελος ἐχφῦγὲ 16906; a8 

ἀλλ’ ZBaAÀ  Ev9" ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ᾽ ἀδινον. 

κῆρ. E 
ἤριπε ὃ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωΐς, — Ἢ 

ἠὲ πίτυς βλωϑρὴ, vvv οὔρεσι τέχτονες ἄνδρες 

διρλν ν᾽, δ ρων, qu 
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E ἐξέταμον da Beeoei vetjueot γνήϊον εἷναι" 

4 ὡς ὁ πρόσϑ' ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσϑεὶς, 485 

3 - Befievyas, κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης. 

ἠτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελϑὼν, 

αἴϑωνα, μεγάϑυμον, ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσιν, 

- diÀeró τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος; 

ὡς ὑπὸ Πατρόκλῳ “Δυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων 490 

᾿χυεινόμενος μενέαινε; φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον 

οοἾΓλαῦκε πέπον; πολεμιστὰ μετ᾽ ἀνδράσι, νῦν δὲ 

μάλα χρὴ 
 αἰχμητήν v ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν" 

νῦν τοι ἐελδέσϑω πόλεμος κακὸς, εἰ ϑοός ἐσσι. 

πρῶτα μὲν ὄτρυνον “υκίων ἡγήτορας ἄνδρας. 495 

πάντη ἐποιχόμενοβ; “Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσϑαι" 

x. αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ. 

σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος 

1 ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερὲς; εἶ κέ w "Axyouol 

τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 600 

ΡΠ 

: αλλ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα." 

Em ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν 

E ὀφϑαλμοὺς ὁῖνάς 9'. ὁ δὲ λὰξ ἐν στήϑεσι βαίνων 

- ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ ὃὲ φρένες αὐτῷ éxovro: 

τοῖο δ᾽ ἅμα ψυχήν τὲ καὶ ἔγχξος ἐξέρυσ᾽ αἰχμήν. 503 

Μυρμιδόνες δ᾽ αὐτοῦ σχέϑον ἵππους φυσιόωντας, 

- ἱεμένους φοβέεσϑαι, ἐπεὶ λίπον ἄρματ ἀνάκτων. 

: Γλαύκῳ δ᾽ αἰνὸν ἄχος γένετο φϑογγῆς ἀἴοντι" 

* ὠρίνϑη δέ οἵ ἦτορ; 0T οὐ δύνατο προσαμῦναι. 

χειρὶ δ᾽ ἑλὼν ἐπίεξὲ βραχίονα" τεῖρε γὰρ αὐτὸν 510 

-— &£Axog, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ 

Ec τείχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων. 

- εὐχόμενος δ᾽ ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ ᾿“πόλλωνι 

eias ἄναξ, ὅς που Δυκίης ἐν πίονι δήμῳ 
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εἷς ἡ ἐνὶ Tooíg: δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀκούξιν 515 : 

ἀνέρι κηδομένω, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει 

ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερὸν, ἀμφὺὴ δέ μοι χεὶρ 

ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα 

τερσῆναι δύναται, βαρύϑεν δέ μοι ὦμος ὑπ᾽ αὐτοῦ" 

ἔγχος δ᾽ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσϑαι 520 

ἐλϑὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ᾽ ὥριστος ὄλωλεν, 

Σαρπηδὼν, ziog υἷος" ὁ δ᾽ οὐδ᾽ οὗ παιδὸς ἀμύνει. 

ἀλλὰ σύ πέρ μοι, ἄναξ, τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι, 

κοίμησον δ᾽ ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ᾽ ἑτάροισιν 

κεκλόμενος «υκίουσυν ἐποτρύνῳ πολεμίζειν, 595 

αὐτός τ᾿ ἀμφὶ νέκυι κατατεϑνηῶτι μάχωμαι." 

Ὃς ἔφατ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾿4πόλ- 
λῶν. 

αὐτίκα παῦσ᾽ ὀδύνας, ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο 

αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ oi ἔμβαλε ϑυμῷ. 

Γλαῦκος δ᾽ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ, γήϑησέν τε, 530 

ὅττι of ox ἤκουσε μέγας ϑεὸς εὐξαμένοιο. 

πρῶτα μὲν ὥτρυνεν «ἀυκίων ἡγήτορας ἄνδρας, 

πάντη ἐποιχόμενος, Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσϑαι" 

αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ Τρῶας κίε μακρὰ βιβάσϑων, 

Πουλυδάμαντ' ἔπι Πανϑοίδην καὶ ᾿ἀγήνορα δῖον, 535 

βῆ δὲ μετ Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

Ἕκτορ, νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἷς ἐπικούρων. 

οἱ σέϑεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

ϑυμὸν ἀποφϑινύϑουσι" σὺ δ᾽ οὐκ ἐϑέλεις ἐπαμύνειν. 

κεῖται Σαρπηδὼν, Δυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων, 641 

ὃς Δυκίην εἴρυτο δίκῃσέ τε καὶ σϑενεϊ ὦ" 

τὸν δ᾽ ὑπὸ Πατρόκλῳ δάμασ᾽ ἐγχεὶ χάλκεος "ons. 

ἀλλὰ, φίλοι, πάρστητε, νεμεσσήϑητε δὲ Qvi, 

μὴ ἀπὸ τεύχε ἕλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν 8645.» 
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Μυρμιδόνες, Ζαναῶν κεχολωμένον ὅσσοι ὄλοντο, 
τοὺς ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν."“ 

-— Ὃς ἔφατο, Τρῶας δὲ κατὰ κρῆϑεν λάβε πένϑος 
᾿ ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτὸν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος 
ἔσκε, καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών" πολέες γὰρ ἅμ᾽ αὐτῷ 
λαοὶ &xovv , ἐν δ᾽ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι. — 551 
- B&v δ᾽ ἰϑὺς Δαναῶν λελιημένοι" ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν 
"Exvoo χωόμενος Σαρπηδόνος. αὐτὰρ ᾿Δχαιοὺς 
ὦρσε Μενοιτιάδεω Πατροκλῆος λάσιον κῆρ᾽ 
 ἌἜϊαντε πρώτω προσέφη, μεμαῶτε καὶ αὐτώ 555 
E. LBS νῦν σφῶϊν ἀμύνεσϑαι pu ἐστῶ; 

οἷοί περ πάρος ἦτε μετ᾽ ἀνδράσιν, ἡ καὶ ἀρείους. 
κεῖται ἀνὴρ ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος ᾿4χαιῶν, 
Σαρπηδών. ἀλλ᾽ εἴ μὲν ἀεικισσαίμεϑ' ἑλόντες, 

τεύχεά v couv ἀφελοίμεϑα, καί τιν᾽ ἑταίρων 660 
- αὐτοῦ ἀμυνομένων δαμασαίμεϑα νηλέϊ χαλκῷ." 
P Ὡς ἔφαϑ', οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασϑαι μενέαινον. 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρωϑεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας, 
Τρῶες καὶ Δύκιοι καὶ Μυρμιδόνες καὶ ᾽Αχαιοὶ, 
A σύμβαλον ἀμφὶ νέκυν κατατεϑνηῶτι μάχεσϑαι. 965 

δεινὸν ἀύσαντες᾽ μέγα δ᾽ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν. 
Ζεὺς δ᾽ ἐπὶ νύκτ᾽ ὀλοὴν τάνυσε κρατερῇ ὑσμίνῃ, 

| ὕφρα φίλῳ περὶ παιδὶ μάχης ὁλοὸς πόνος δἴη. 
᾿ς Ὧσσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας ᾿Δ4χαιούς" 
᾿βλῆτο γὰρ οὔτι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 
υἱὸς ᾿4γακλῆος μεγαϑύμου, δῖος Ἐπειγεὺς, 571 
ὅς ῥ᾽ ἐν Βουδείῳ εὐναιομένῳ ἤνασσεν 
τὸ πρίν᾽ ἀτὰρ τότε y ἐσϑλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας 
ἐς Πηλῆ (xévevos καὶ ἐς Θετιν ἀργυρόπεξαν᾽ 
οἱ δ᾽ ἀμ’ ᾿Ζχιλλῆϊ ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσϑαι 515 
Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο. 
τόν ῥὰ τόϑ' ἁπτόμενον véxvog βάλε φαίδιμος Ἕκτωρ 
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χερμαδίῳ κεφαλήν" ἡ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα GERE 

ἐν κόρυϑι βοιαφῇ᾽" ὁ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ 

κάππεσεν, ἀμφὶ δὲ μιν ϑάνατος χύτο ϑυμοραϊστής. 

Πατρόκλῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἄχος γένετο φϑιμένου ἕτάροιο, 581 

ἴϑυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηκι ἐοικὼς 
ὠκέϊ, 00v ἐφόβησε κολοιούς τὸ ψῆράς vt: 

ὡς ἰϑὺς Αυκίων, Πατρόκλεις. ἱπποκέλευϑε, 

ἔσσυο καὶ Τρώων, κεχόλωσο δὲ κῆρ ἑἕτάροιο. 585 

καί δ ἔβαλε Σϑενέλαον, Ἰϑαιμένεος φίλον υἱὸν, 

αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ᾽ ἀπὸ τοῖο τένοντας. 

χώρησαν δ᾽ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ. 

ὅσση δ᾽ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται, 

ἥν ῥά v ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέϑλῳ 690 

i οὶ ἐν πολέμῳ, δηΐων ὕπο ϑυμοραϊστέων, 

τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὥσαντο δ᾽ ᾿ἡχαιοί. 

Γλαῦκος δὲ πρῶτος, «“υκίων ἀγὸς ἀσπιστάων, 

ἐτράπετ᾽, ἔκτεινεν δὲ Βαϑυκλῆα μεγάϑυμον, 

Χάλκωνος φίλον υἱὸν, ὃς Ελλάδι οἰκία ναίων 596 

ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν. | 

τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆϑος μέσον οὔτασε δουρὶ, 

στρεφϑ εὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν. κατέμαρπτε διώκων ἡ 

δούπησεν δὲ πεσών" πυκινὸν δ᾽ ἄχος ἔλλαβ᾽ ᾿᾽άχαυ- 

0vG, 

ὡς ἔπεσ᾽ ἐσθλὸς ἀνήρ" μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο, 600 

στὰν δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες οὐδ᾽ ἄρ ̓'Δχαιοὶ 

ἀλκῆς ἐξελάϑοντο, μένος δ᾽ (9Ug φέρον αὐτῶν. 

ἔνϑ' αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν; 

Aadyovov, ϑρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς 

Ἰδαίου ἐτέτυκτο, ϑεὸς δ᾽ ὡς τέξτο dne 605 

τὸν βάλ ὑπὸ γναϑμοῖο καὶ οὔατος᾽ ὦκα δὲ ϑυμὸς | 

Qysv ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μυν σκότος εἷλεν. 

Αἰνείας δ᾽ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν" : 
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᾿ς ξζλπετο γὰρ τεύξεσϑαι ὑπασπίδια προβιβάντος 
— ἄλλ O μὲν. ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος" 610 

. πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ᾽ ἐξόπιϑεν δόρυ uoxgo 

οὔδει ἐνισκίμφϑη, ἐπὶ δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχϑη 

ἔγχεορ᾽ ἔνϑα δ᾽ ἔπειτ ἀφίει μένος ὄβριμος "Aene. 

[αἰχμὴ δ᾽ «ἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης 

Gxev, ἐπεί δ᾽ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.] 

«Αἰνείας δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε 616 

»Μηριόνη; τάχα κέν σε, καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα, 

ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε ἀρ αἰ; εἴ σ᾽ ἔβαλόν περ." 

Τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα 

»»ΑἹἱνεία, χαλεπόν σε, καὶ ἴφϑιμόν meo ἐόντα, 620 

— πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος. ὃς κε σεῦ ἄντα 

- 
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ἔλθῃ ἀμυνόμενορ᾽ ϑνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι. 

εἰ καὶ ἐγώ δὲ βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέϊ quad 

αἶψά κε, καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεπουϑὼς.: 

δύχος ἐμοὶ δοίης; ψυχὴν δ᾽ "AiÓ. κλυτοπώλῳ.“ 625 

"Qe φάτο, τὸν δ᾽ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός 

» Μηριόνη, τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορέσεις; 

ὦ πέπον, οὔ τοι Τρῶες. ὀνειδείοις ἐπέεσσιν 

: νεκροῦ χωφήσουσι" πάρος τινὰ γαῖα καϑέξει. 

ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ᾽ ἐνὶ βουλῇ᾽ 680 

τῷ οὔτι χρὴ μῦϑον ὀφέλλειν, ἀλλὰ μάχεσθαι. «c 

"Oc εἰπὼν ὁ μὲν ἦοχ᾽, ὁ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόϑεος 

gos. 
τῶν δ᾽, ὥστε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει 

: οὔρεος dy βήσσῃς" ἕκαϑεν δέ ve γίγνετ' ἀκουή᾽" 

ὡς τῶν ὥρνυτο δοῦπος ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης 635 

χαλκοῦ τε δινοῦ vs βοῶν v εὐποιητάων; 

νυσσομένων ξίφεσίν vs καὶ ἀγχδσιν ἀμφιγύοισιν. 

οὐδ᾽ ἂν ἔτι φράδμων Κρ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον 

ἔγνω, ἐπεὺ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν 
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ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους. 640 

οἱ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαν 

σταϑμῷ ἔνι βρομέωδι περιγλαγέας κατὰ πέλλας 

ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε ve γλάγος ἄγγεα δεύει" 

ὡς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς 

τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὄσσε φαεινὼ, 645 

ἀλλὰ κατ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα, καὶ φράξετο ϑυμῷ 

πολλὰ μάλ᾽ ἀμφὶ φόνῳ Πατρόκλου, μερμηρίζων 

ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

αὐτοῦ ἐπ’ ἀντιϑέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος Ἕκτωρ 

χαλκῷ δῃώσῃ; ἀπό v ὥμων τεύχε ἕληται, 660 

ἢ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν. 

ὧδε δέ οἵ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 

ὄφρ᾽ ἠὺς ϑεράπων Πηληϊάδεω ᾿ἀχιλῆος 

ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν 

ὥσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ᾽ ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 668 

Ἕκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα ϑυμὸν £vijxev: 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς φύγαδ᾽ ἔτραπε, κέχλετο δ᾽ ἄλ- 

λους 

Τρῶας φευγέμεναι" γνῶ γὰρ Διὸς igo τάλαντα. 

ἔνϑ᾽ οὐδ᾽ ἴφϑιμοι Αὐκιοι μένον, ἀλλ᾽ ἐφόβηϑεν 

πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ, 660 

κείμενον ἐν νεκύων ἀγύρει" πολέες γὰρ ἐπὶ αὐτῷ 

χάππεσον, εὖτ᾽ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων. 

of δ᾽ ἀφ᾿ ἀπ᾿ ὥμοιιν Σαρπηδόνος ἔντέ ἕλοντο 

χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας 

δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός. 665 

καὶ τότ᾽ ᾿ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

9 Εὶ δ᾽ ἄγε νῦν, φίλε Φοῖβε. κελαινεφὲς αἷμα xd 

ὅηρον 

ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μὲν ἔπειτα 

πολλὸν ἀποπρὸ φέρων λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσιν 
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χρῖσόν 7 ἀμβροσίῃ, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα Gov: 670 

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσϑαι, 

"pavo καὶ Θανατῷ διδυμάοσιν, ot ῥά μιν ὦκα 

ϑήσουσ᾽ ἐν “υκίης εὐρείης πίονι δήμῳ, 

ἔνϑα ἕ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τὲ 

τύμβῳ τε στήλῃ τε᾿ τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων." 615 

Ὡς ἔφατ, οὐδ΄ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾿᾽4πόλ- 
λων. 

βῆ δὲ xov Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνὴν, 

αὐτίκα δ᾽ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας, 

πολλὸν ἀποπρὸ φέρων, λοῦδεν ποταμοῖο ῥοῇσιν 

χρῖσέν v ἀμβροσίῃ, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ξόσεν᾽ 680 

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσϑαι; 
Ὕπνῳ καὶ Θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ δά μιν ὦκα 
κάτϑεσαν ἐν Δυκίης δὐρείης πίονι δήμῳ. 

Πάτροκλος δ᾽ ἵπποισι καὶ Αὐτομέδοντι κελεύσας 

Τρῶας καὶ Δυκίους μετεκίαϑε, καὶ μέγ᾽ ἀάσϑη 68 

νήπιος᾽ εἰ δὲ ἔπος Πηληϊάδαο φύλαξεν, 
ἢ v ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος ϑανάτοιο. 
ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέπερ ἀνδρῶν" 
[ὅστε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην 
δηϊδίως, ὅτε δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσϑαι Ἵ 690 
ὅς οἵ καὶ τότε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνῆκεν. 
Ἔνϑα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξας, 

Πατρόκλεις, ὅτε δή ὅδε ϑεοὶ ϑάνατόνδε κάλεσσαν; 
"Ἄδρηστον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ἔχεκλον 

xol Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιπ- 
σον, | 695 

3 - αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Ἔλασον καὶ MovAwv ἠδὲ Πυλάρτην᾽ 
᾿ τοὺς ἕλεν᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος. 

Ἔνϑα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾿Ζχαιῶν 
— Πατρόκλου ὑπὸ χερσί" περιπρὸ γὰρ ἐγχεῖ θύει" 
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εἰ μὴ ᾿ἀπόλλων Φοῖβος ἐὐδμήτου ἐπὶ πύργου Τ00 3 

ἔστη, τῷ ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι δ᾽ ἀρήγων. 

τρὶς μὲν ἐπὶ ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο 

Πάτροκλος, τρὶς δ᾽ αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν AnoAAov, 

χείρεσσ’ ἀϑανάτῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων. 

GAZ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι (cog, Τ0ὅ 

δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

,Xéfso, διογενὲς Πατρόκλεις" οὔ νύ τοι αἶσα, 

σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρϑαι Τρώων ἀγερώχων; 

οὐδ᾽ ὑπ᾽ ᾿ἀχιλλῆος, ὅσπερ σέο πολλὸν ἀμείνων." 

Ὃς φάτο, Πάτροκλος δ᾽ ἀνεχάξετο πολλὸν ὀπίσσω, 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος. 711] 

Ἕχτωρ δ᾽ ἐν Σικαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους 

δίζε γὰρ ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας, 

ἢ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι. 

ταῦτ᾽ ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος "AzoAAov, 

ἀνέρι εἰσάμενος αἰξηῷ τὲ κρατερῷ τὲ; 116 

Acío, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, 

αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης. υἱὸς δὲ Ζύμαντος, 

ὃς Φρυγέῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο" 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη “1ιὸς υἱὸς ᾿πόλλων 720 

», ἕκτορ, τέπτε μάχης ἀποπαύξεαι:; οὐδέ τί σὲ χρή. 

αἴϑ᾽ ὅσον ἥσσων εἰμὶ, τόσον σέο φέρτερος εἴην" 

τῷ κε τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας. 

ἀλλ ἄγε, Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους, 

al κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δὲ vot εὖχος ᾿ἀπόλλων." 725 

Ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη ϑεὸς ἂμ πόνον ἀ
νδρῶν, 

Κεβριόνῃ δ᾽ ἐκέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος Ἕχτωρ 

ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ ᾿4πόλλων 

δϑύσεϑ᾽ ὅμιλον ἰὼν, ἐν δὲ κλόνον ᾿Αργείοισιν 

ἧκε κακὸν, Τρωσὶν δὲ χαὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαξεν. 780. 

Ἥχκτωρ δ᾽ ἄλλους μὲν Δαναοὺς Kx οὐδ᾽ ἐνάριξεν" 



ΠΡ ΉΣΟΣ τη δὴ 
δ ons ὁ S Πατούκλῳ; ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους. 
Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἀφ᾽ ἵππων ἄλτο χαμᾶξε, 

σκαιῇ ἔγχος ἔχων" ἑτέφηφι δὲ λάξετο πέτρον 
; μάρμαρον ὀκριόενϑ', Ov οἵ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν. 735 

ἧκε δ᾽ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάξετο φωτὸς, 
οὐδ᾽ ἁλίωσε βέλος, βάλε δ᾽ Ἕκτορος ἡνιοχῆα, 
3 Κεβριόνην, vó9ov υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο, 
ξ rima qvé ἔχοντα, μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ. 
; ἀμφοτέρας δ᾽ ὀφρῦς σύνελεν λίϑος; οὐδέ οἵ ἔσχεν 710 
E. ὀστέον, ὀφϑαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν «oveja 

αὐτοῦ πρόσϑε ποδῶν" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 
| rd ἀπ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ᾽ ὀστέα ϑυμός. 
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφης, Πατρόκλεις ἱππεῦ 
E 9 πόποι, ῇ μάλ ἐλαφρὸς ἀνήρ᾽' ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ. 
3 a δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχϑυόεντι γένοιτο, 746. 

πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ 00s τήϑεα διφῶν, 
: νηὸς ἀποϑρώσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη, 
ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ. 
ἦ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆφες ἔασυν."“ 150 
Ὡς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωϊ βεβήκει, 

| b. λέοντος ἔχων, ὅστε σταϑιοὺς κεραΐξζων 
ἔβλητο πρὸς στῆϑος, ἑή τέ μιν ὥλεσεν ἀλκή" 
ὡς ἐπὶ Κεβριόνῃ, Πατφόκλεις, ἄλσο μεμαώς. 
Ἕκτωρ δ᾽ αὖϑ' ἑτέρωθεν. dg ἵππων ἄλτο χαμᾶζε. 195. 
B τὼ περὶ Κεβριόναο λέονϑ᾽ οἧς δηρινϑήτην, 
[44 ὄρεος κορυφῇσι. περὶ κταμένης ἐλάφοιο, 
(0p 0o πεινάοντε; μέγα qoovéovrs μάχεσϑον᾽ 

ὡς περὶ Κεβοιόναο δύω μήστωρες αὐτῆς, 
1 Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ, 160 

Ve ! ᾿ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ LR Hh 

E Iktog uiv κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν, οὐχὶ μεϑέξι" 
Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἔχεν ποδός" οἵ δὲ δὴ ἄλλοι 

E. 
E τ 

* o. 
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Τρῶες καὶ ΖΙαναοὶ σύναγον κρατερὴι ὑσμίνην. 

Ὡς δ᾽ Εὖρός τε Νότος v ἐριδαίνετον ἀλλήλοιυν 165 

οὔρεος ἐν βήσσῃς βαϑέην πελεμιξέμεν ὕλην, : 

φηγόν ve μελίην ve τανύφλοιόν τε κράνειαν, 

αἵτε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄξους 

ἠχῇ θεσπεσίῃ, πάταγος δέ τὲ ἀγνυμενάων; | 

ὡς Τρῶες καὶ ᾽Αχαιοὶ ἐπ᾿ ἀλλήλοισι ϑορόντες 710. 

δήουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ' ὀλοοῖο φόβοιο. 

πολλὰ δὲ Κεβοιόνην ἀμφ᾽ ὀξέα δοῦρ᾽ ἐπεπήγει 

lo τε πτερόεντες ἀπὸ vevoijqu ϑορόντες, 

πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ᾽ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν 

μαρναμένων ἀμφ᾽ αὐτόν᾽ 0 δ᾽ ἐν στροφάλιγγυ κονίης 

κεῖτο μέγας μεγαλωστὶ, λελασμένος ἱπποσυνάων. 116 

Ὄφρα μὲν Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει; 

τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλὲ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός " 

ἦμος δ᾽ Ἠέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε, 

καὶ τότε δή Q ὑπὲρ αἶσαν ᾿Δχαιοὶ φέρτεροι ἧσαν. 180 

ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν 

Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὥμων τεύχε ἕλοντο, 

Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσεν. 

τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε ϑοῷ ἀτάλαντος Agni, 

σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ᾽ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν. 185 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος; 

ἔνϑ᾽ ἄρα τοι, Πάτροκλε, φάνη βιότοιο τελευτή. 

ἤντετο γάρ vov Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

δεινός" ὁ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν" 

ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησεν" 190 

στῇ δ᾽ ὄπιϑε, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέετ GUuO  — 

χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηϑεν δέ οἱ ὅσσε. 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος ᾿πόλλων
᾽ 

ἡ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ᾽ ἵππων 

αὐλῶπις τρυφάλεια, μιάνϑησαν δὲ ἔϑειραι 195 
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E xal xovíget. πάρος ye μὲν oU ϑέμις ἦεν 
ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσθαι κονίῃσιν, 
᾿ - dX ἀνδρὸς ϑείοιο κάρη χαρίξν τὲ μέτωπον 

| Uer, yi jos τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν 

3 (d κεφαλῇ φορέειν, σχεδόϑεν δέ oí ἡεν ὄλεϑρος. 800 
πᾶν δέ ol ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος» 
βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεχορυϑμένον᾽ αὐτὰρ ἀπ᾽ 
E ὥὄὥμων 
- ἀσπὶς σὺν τελαμῶνιν χαμαὶ πέσε τερμιοεσσα. 

3 λῦσε δέ οἱ ϑώρηκα ἄναξ Ζιὸς υἱὸς "AzoAAov. 804 

τὸν δ᾽ ἄτη φρένας εἷλε, λύϑεν δ᾽ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα, 
στῆ δὲ ταφών᾽ ὄπιϑεν δὲ μετάφρενον οξέϊ δουρὶ 
m μεσσηγὺς σχεδόϑεν βάλε “άρδανος ἀνὴρ; 
E “Πανϑοίδης Εὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο 
3 ἐγχεῖ 9 ἱπποσύνῃ τε, πόδεσσί τὲ καρπαλί uoi" 
; καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ᾽ ἵππων, 810 
πρῶτ ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι, διδασκόμενος πολέμοιο᾽ 

- ὅς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος, Πατρόκλεις ἱππεῦ, 
οὐδὲ δάμασσ᾽" ὁ μὲν αὕτις ἀνέδραμε, Mixto δ᾽ ὁμίλῳ, 

ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον, οὐδ᾽ ὑπέμεινεν 
δ τροκλον, γυμνόν περ ἐσντ᾽, ἐν δηϊοτῆτι. 815 
Πάτροκλος δὲ ϑεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασϑ εὶς 
ἂψ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάξετο «jg ἀλεείνων. 

- Ἕχτωρ δ᾽ ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάϑυμον 
ἂψ ἀναχαξόμενον, βεβλημένον ὀξέϊ χαλκῷ, 

DA ῥά οἱ ἦλϑε κατὰ στίχας, ovra δὲ δουρὶ 820 
ψείατον ἐς κενξοῖνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 
δούπησεν δὲ πεσὼν, μέγα δ᾽ ἤκαχε λαὸν Aou. 
E δ᾽ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ, 
pr ὄρεος κορυφῆσι μέγα φρονέοντε μάχεσϑον 
3 E dug ὀλίγης" ἐθέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω" 825 
πολλὰ δέ v ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσδ Bíngw: 

22 - Homeri Ilias. 
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ὡς πολέας πέφνοντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 

Ἔχκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἐγχεὺ ϑυμὸν ἀπηύρα, 

καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 829. 

ἡ Πάτροκλ᾽, ἡ που ἔφησϑα πόλιν κεραϊξέμεν ἁμὴν, E 

Τροωϊάδας δὲ γυναῖκας, ἐλεύϑερον ἦμαρ ἀπούρας, 

ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

νήπιε" τάων δὲ πρόσϑ' “Εκτορος ὠκέες ἵπποι 

ποσσὶν ὀρο:»φοέχαται πολεμίέξειν * ἔγχεϊ δ᾽ αὐτὸς 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, 6 σφιν ἀμύνω 835 - 

ἥμαρ ἀναγκαῖον" σὲ δὲ v ἐνθάδε γῦπες ἔδονται. ^ 

ὦ Os(A, οὐδέ τοι ἐσϑλὸς ἐὼν χραίσμησεν ᾿Αχιλλεὺς, 

ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετν᾽ ἰόντι 

«μή μοι πρὶν ἰέναι, Πατρόκλεις ἱπποκέλευϑε. 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς, πρὶν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 840 — 

αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήϑεσσι δαΐξαι." 

ὥς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖϑεν.“" 

Τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφης; Πατρόκλεις ἱππεῦ 

»ἤδη νῦν, “Ἕκτορ; μεγάλ᾽ εὔχεο" Gol γὰρ ἔδωκεν 

νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ ᾿ἀπόλλων, οἵ uw. ἐδάμασσαν 

ῥηϊδίως" αὐτοὶ γὰρ dT ὥὦμων τεύχε ἕλοντο. 846 

τοιοῦτοι δ᾽ εἴπερ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, | 

πάντες κὶ αὐτόϑ᾽ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 

ἀλλά με oto ὀλοὴ καὶ “ητοῦς ἔχτανεν viog, 

ἀνδρῶν δ᾽ Εὔφορβος" σὺ δέ μὲ τρίτος ἐξεναρίζξεις. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 851 | 

οὔ 9qv οὐδ᾽ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 

ἄγχι παρέστηκεν ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιὴ, 

χερσὶ δαμέντ' ᾿Αχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο." : 

Ὡς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν" 855. 

ψυχὴ δ᾽ ἐκ δεϑέων πταμένη "4ιδόσδε βεβήκει, 

ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἁδροτῆτα καὶ ἥβην. 

τὸν καὶ τεϑνηῶτα προσηύδα φαίδιμος Ἕκτωρ 
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2 llergónAen, τί VU μοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεϑρον; 

τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἴ x ᾿ἀχιλεὺς, Θέτιδος παῖς ἠὐκόμοιο, 860 
| ρϑήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσαι; * 
Ὡς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλὴς 

-elgvos, λὰξ προσβὰς, τὸν δ᾽ ὕπτιον ὧσ᾽ ἀπὸ δουρός. 
αὐτίκα δὲ ξὺν δουρὶ μετ Αὐτομέδοντα βεβήκει, 
᾿ἀντέϑεον ϑεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο" 865 
"ero γὰρ βαλέειν" τὸν δ᾽ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι 
Bifeovo: ovs Πηλῆϊ ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. 

E ,421440Σ P 

DL Μενελάου ἀριδετεία. 

; Οὐδ᾽ ἔλαϑ᾽ ᾿Δτρέος υἱὸν, ἀρηΐφιλον πὐε ξλανν: 

Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηϊοτῆτι. 
; βῆ δὲ διὰ gogo xexopuDuévog αἰϑοπι χαλκῷ, 

ἀμφὶ δ᾽ ἀρ᾽ αὐτῷ βαῖν ὧς τις περὶ πόρτακι μήτηρ 
πρωτοτόκος κινυρὴ, οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο᾽ 5 

[ περὶ Πατρόκλῳ βαῖνε ξανϑὸς Μενέλαος. 

: πρόσϑε δέ οἱ δόρυ 7 ἔσχε, καὶ ἀσπέδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 
τὸν κτάμεναι μεμαὼς, ὅστις TOU) ἀντίος ἔλϑοι. 
1 E" ἄρα Πάνϑου υἱὸς ἐὐμμελίης ἀμέλησεν 
lc Πατρόκλοιο πεσύντος ἀμύμονος ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ 10 
ἔστη, καὶ προσέειπεν ἀρηΐφιλον Μενέλαον 
"M Μενέλαε, διοτρεφὲς, ὅ ὄρχαμε λαῶν, 
Ee» λεῖπε δὲ vexgov, ἔα δ᾽ ἔναρα βροτόεντα" 
ὑ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν T ἐπικούρων 
Ἰέτροκλον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμένην᾽ 18 

29" ud 
La) 2 a 
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τῷ μὲ ἔα κλέος ἐσϑλὸν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσϑαι, 
ἢ Ge βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα ϑυμὸν ἕλωμαι." 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 

»Ζεῦ πάτερ; οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασϑαι. 

οὔτ᾽ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος. οὔτε λέοντος 20 

οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφφονος, οὗτε μέγιστος 

ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεεσι περὶ σϑένεϊ βλεμεαίνει. 

ὕσσον Πάνϑου υἷες ἐνμμελέίαι φρονέουσιν. 
οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο 

ἧς ἥβης ἀπόνηϑ', ὅτε w ὥνατο καί wu ὑπέμεινεν 25 

καί μ᾽ époav ἐν Ζαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν 

ἔμμεναι" οὐδέ ἕ φημι πόδεσσί γε οἷσι κιόντα 

εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε. του ας. 

ὥς ϑην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένοβ; εἴ κέ μευ ἄντα 

cms" ἀλλά σ᾽ ἔγωγ᾽ ἀναχωρήσαντα κελεύω 30 

ἐς πληϑὺν ἰέναι, μηδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο; 

πρίν τι κακὸν παϑέειν" δεχϑὲν δέ vs νήπιος ἔγνω." 

Lg φάτο, τὸν δ᾽ οὐ πεῖθεν ἀμειβόμενος δὲ zoo0-. 

ηύδα 

ονῦν μὲν δὴ, Μενέλαε διοτρεφὲς, " μάλα τίσεις 

γνωτὸν ἐμὸν, τὸν Éxsgves, ἐπευχόμενος δ᾽ &yogsv- 

&Lg, 35 

χήρωσας ὃὲ γυναῖκα μυχῷ ϑαλώμοιο νέξοιο, 

ἀρητὸν ὃὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένϑος ἔϑηκας. 

5 κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην; 

εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε ἐνείκας 6 

Πάνϑῳ ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δίῃ. 40. 

ἀλλ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἔσται 3 

οὐδέ v ἀδήριτος ἤτ᾽ ἀλκῆς ἤτε φόβοιο.“ 4 

"Oc εἰπὼν οὔτησε κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην" 

οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλκὸν, ἀνεγνάμφϑη δέ οἱ αἰχμὴ 

ἀσπίδ᾽ ἐνὶ κρατερῇ᾽ ὁ δὲ δεύτερος ὥρνυτο χαλκῷ 4 15 
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L desig Μενέλαος, ἐπευξάμενος ZA πατρί: 
ἂψ δ᾽ ἀναχαξζομένοιο κατὰ στομάχοιο ϑέμεϑλα 

νύξ᾽, ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιϑήσας᾽ 
- ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυϑ' aan. 
Ξ δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπὶ αὐτῷ. 50 
αἵματί ot δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι 
᾿πλοχμοί 9, οἵ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. 
οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριϑηλὲς ἐλαίης 
"4600 ἐν οἰοπόλῳ, 09' ἅλις ἀναβέβρυχεν ὕδωρ, 
καλὸν τηλεϑάον᾽ τὸ δὲ τε πνοιαὶ δονέουσιν 58 
παντοίων ἀνέμων, καί τὲ βρύει ἄνϑεϊ λευκῷ" 

ἐλθὼν δ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ 

βόϑρου T Péeespripe καὶ ἐξετάνυσσα᾽ ἐπὶ γαίῃ᾽ 

τοῖον Πάνϑου υἱὸν Εὐπμελίην Εὔφορβον 
4 Á Bresóns “Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε, τεύχε ἐσύλ. 60 

 Ὡςς δ᾽ ὅτε τίς τὸ λέων ὀρεσίτροφορ, ἀλκὶ πεποιϑὼς, 

β οσχομένης. ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ, ἥτις ἀρίστη" 

τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν ξαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν 
“πρῶτον, ἔπειτα δέ ὃ' αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσ- 
E σει 
3 égàv: ἀμφὶ ὃξ τόνγε κύνες v ἄνδρες τε νομῆες θῦ 
πολλὰ μᾶλ᾽ ἐύξουσιν ἀπόπροϑεν οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 
ἀντίον ἐλϑέμεναι" μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ" 

ὃς τῶν οὔτινι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐτόλμα 

à ντίον ἐλθεμεναὶ Μενελάου κυδαλίμοιο. 
γα κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανϑοίδαο 10 

4 φείδης, εἰ μή οἵ ἀγάσσατο Φοῖβος ᾿πόλλων, : 
ὅς por οἱ "Exvog ἐπῶρσε ϑοῶ ἀτάλαντον Agi, 
"végL εἰσάμενος, Κικόνων ἡγήτορι Mévtq: 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

^ , Bero νῦν σὺ uiv ὧδε ϑέξις, ἀκίχητα διώκων, 15 
n “Αἰακίδαο δαΐφρονος" of δ᾽ ἀλεγεινοὶ 
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ἀνδράσι ye ϑνητοῖσι. δαμήμεναι ἠδ᾽ ὀχέεσϑαι, 

ἄλλῳ y ἡ ᾿Δχιλῆϊ, τὸν ἀϑανάτη τέκε μήτηρ. 

τόφρα δέ τοι Μενέλαος, ᾿Δφήϊος "4vg£og υἱὸς, S 

Πατρόκλῳ περιβὰς Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνεν, 80᾽ ES 

Πανϑοίδην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς." à 

"ac εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη ϑεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν, - 

Ἕκτορα δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφιμελαίνας᾽ 

πάπτηνεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ᾽ ἐπὶ γαίῃ 85. 

κείμενον" ἔρρει δ᾽ αἷμα κατ οὐταμένην ὠτειλήν. | 

βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ, 

ὀξέα κεκληγὼς, φλογὶ εἴκελος Ἡφαΐστοιο 

ἀσβέστῳ" οὐδ᾽ υἱὸν λάϑεν ᾿Ἵτρέος ὀξὺ βοήσας" 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα 9vuov 90 

3. μου ἐγὼν, εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ 

Πάτροκλόν 9', ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ᾽ ἐνθάδε τιμῆς; 

μή τις μοι PAPE. νεμεσήσεται, ὃς κἂν ἴδηται. 

εἰ δέ κεν "ExvoQi μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι 

αἰδεσϑεὶς, μή πως με περιστήωσ᾽ ἕνα πολλοί" 95 

Τρῶας δ᾽ ἐνθάδε πάντας ἄγει κορυϑαίολος Ἕκτωρ. 

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 

ὁππότ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσϑαι 

ὃν X& ϑεὸς τιμᾷ, τάχα OL μέγα πῆμα κυλίσϑη. 

τῷ w οὔτις Ζ“Ιαναῶν νεμεσήσεται; ὅς κεν ἴδηται 100. 

ἕχτορι χωρήσαντ᾽, ἐπεὶ ἐκ ϑεόφιν πολεμίζξει. 3 

εἰ δέ που Aluvrós ys βοὴν ἀγαϑοῖο πυϑοίμην, | 

ἄμφω x αὔτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεϑα χάρμης 

καὶ πρὸς δαίμονά περ, εἴ πῶς ἐρυσαίμεϑα vix oht 3 

Πηλείδῃ AM κακῶν δὲ κε qépsésav ein. 105. 

Εἶος ὁ ταῦϑ'᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ vuv, 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυϑον" ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ 

Ἕκτωρ. 
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αὐτὰρ Oy ἐξοπίσω ἀνεχάξετο, λεῖπε δὲ vexQov, 

᾿ἐντροπαλιξόμενος ὥστε λὶς ἠὐγένειος, 
pe d e , ι " 3 M - , 

ὅν Qa κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταϑμοῖο δίωνται 119 

ἔγχεσι καὶ φωνῇ" τοῦ δ᾽ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ 

παχνοῦται, ἀέκων δέ τ᾽ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο᾽ 

ὡς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίξ ξανϑὸς Μενέλαος. 

στῆ δὲ μεταστρεφϑεὶς, ἐπεὶ ἵκετο ἔϑνος ἑταίρων, 

παπταίνων Αἴαντα μέγαν, Τελαμώνιον υἱόν. 115 

τὸν δὲ μάλ᾽ aiy ἐνόησε μάχης ἐπὶ ἀριστερὰ πάσης 

ϑαρσύνονθ᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι" 

ϑεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος ᾿πόλλων᾽ 

βῆ δὲ ϑέευν, εἶϑαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα 119 

»Alav, δεῦρο, πέπον, περὶ Πατρόκλοιο ϑανόντος 

σπεύσομεν, αἴ κε νέκυν περ Au προφέρωμεν 

γυμνόν ἀτὰρ τάγε τεύχε ἔχει κορυϑαίολος Exvo9.* 

Ὡς ἔφατ', Αἴαντι δὲ δαΐφρονι ϑυμὸν Ogwev. 

βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανϑὸς Μενέλαος. 
je Φ’ 

, ΄ 

Ἔχτωρ μὲν Πάτροκλον, ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε ἀπηύρα, 125 
Ea 5 .3. 39 9 — 1 , ?v μὲ -- 

£A, ἵν ám ὥμοιιν κεφαλὴν τάμον ὀξέϊ χαλκῶ, 

τὸν δὲ νέκυν Τρωῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη. 

- Alag δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑε, φέρων σάκος ἠῦτε πύργον. 

- "Exvop δ᾽ ἂψ ἐς ὅμιλον (àv ἀνεχάξεϑ'᾽ ἑταίρων, 

᾿ ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε" δίδου δ᾽ ὅγε τεύχεα καλὰ 180 

Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῶ. 

Aiug δ᾽ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας 
τῷ " , e , , PME 4 , 

5 ἑστήκειν ὡς τίς τε λέων περὶ OLOL TEXEOOLV, 
"o * y ^ 8 

- 9 ῥά vs νήπίἰ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ 

ἄνδρες ἐπακτῆρες" ὁ δέ ve σϑένεϊ βλεμεαίνει — 185 

P πᾶν δέ v ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται 0006 καλύπτων᾽ 

ὡς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει: 

 ᾿Ζτρείδης δ᾽ ἑτέρωϑεν, ἀρηΐφιλος Μενέλαος, 

E. ἑστήκει, μέγα πένϑος ἐνὶ στήϑεσσιν ἀέξων. 
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Γλαῦκος δ᾽, Ἱππολόχοιο πάϊς. “υκχίων ἀγὸς ἀν- 
δρῶν, 146 Ὁ 

"Exvog ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύϑῳ 
Ἕκτορ, εἶδος ἄριστε, μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο. 

ἡ σ᾽ αὔτως κλέος ἐσϑλὸν ἔχει, φύξηλιν ἐόντα. 
φράξεο νῦν ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσεις 
οἷος σὺν λαοῖσι, τοὶ Ἰλίῳ éyyeyaacu: 145 
ov γάρ τις Δυκέίων ys μαχησόμενος Ζίαναοῖσιν 
εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν 
μάρνασϑαι δηΐοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί. 
πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαύσειας μεϑ' ὅμιλον, 
σχέτλι᾽, ἐπεὶ Σαρπηδόν, ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον, 150 
κάλλιπες ᾿Δ4ργείοισιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσϑαι, 
ὅς τοι πόλλ᾽ ὄφελος γένετο, πτόλεϊΐ τε καὶ αὐτῷ, 
ξωὸς ἐών: νῦν δ᾽ οὔ οἱ ἀλαλκέμενανι κύνας ἔτλης. 
τῷ νῦν εἴ τις ἐμοὶ “υκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν, 
οἴκαδ᾽ ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεϑρος. 155 
εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυϑαρσὲς ἐνείη. 
ἄτρομον, οἷόν v ἄνδρας ἐσέρχεται oV περὶ πάτρης 
ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆρυν ἔϑεντο, 
αἶψά xs Πάτροκλον ἐρυσαίμεϑα Ἴλιον εἴσω. 
εἰ δ᾽ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 160 
ἔλϑοι τεϑνηὼς καί uv ἐρυσαίμεϑα χάρμης, 
αἶψά κεν ᾿Αργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ 

ε΄ , 9 3 ) λύσειαν. καί X αὐτὸν ἀγοέίμεϑα Ἴλιον εἴσω" ἢ 
τοίου γὰρ ϑεράπων πέφατ᾽ ἀνέρος, ὃς μέγ᾽ ἄριστος 
᾿ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι ϑεράποντες. 165 
ἀλλὰ σύγ᾽ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας 
στήμεναι ἄντα, x«v ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν αὑτῇ; 
οὐδ᾽ (9Ug μαχέσασϑαι. ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστιν." 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφη κορυϑαίολος 
Ἕκτωρ 
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| T λαῦκε, τίη δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες: 170 

5 ἢ πόποι; ἡ τ᾽ ἐράμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, 

τῶν ὅσσοι Δυκίην ἐριβώλακα ναϊεταουσιν" xa 

νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες, 
᾿ ὅστε μὲ φὴς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι. 
οὔτοι ἐγὼν ἔρριγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων᾽ — 178 

ἀλλ᾽ ais τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο; 

ὅστε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην 

ῥηϊδίως, ὁτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι. 
ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ᾿ ἔμ᾽ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον, 

ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις. 180 
ἥ τινα καὶ “Ἰαναῶν, ἀλκῆς μάλα πὲρ μεμαῶτα, 

E σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Πατρόκλοιο ϑανόντος“ 
᾿ς "Qc εἰπὼν Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀὔσας 

P -» Todes καὶ Δύκιοι καὶ ΖΙάρδανοι ἀγχειμαχηταὶ, 

1 ἀνέρες ἔστε, φίλοι. μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 185 
[ ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼν ᾿Δχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα Óvo 

καλὰ, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατακτᾶς."" 

E Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕχκχτωρ 

1 δηΐου ἐχ πολέμοιο" ϑέων δ᾽ ἐκίχανεν ἑταίρους 

- exo μάλ᾽, οὔπω 9948; ποσὶ χραϊπνοῖσι ILETCLO EO V, 190 

- ot προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλείωνος. 

Ἂ στὰς δ᾽ ἀπάνευϑε μάχης πολυδακρύου ἔντε ἄμειβεν᾽ 

- 4jro, 0 μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν, ὁ δ᾽ ἄμβροτα τεύχεα δῦνεν 

A» ̓ Πηλείδεω “χιλῆος; & οἱ ϑεοὶ Οὐρανίωνες 195 

E πατρὶ quo ἐπορῦν᾽ ὁ δ᾽ ἄρα e παιδὶ ὕπασσεν 

E uos: ἀλλ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα. 

Γ τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἀπάνευϑεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς 

k. τεύχεσι Πηλείδαο κορυσσόμενον ϑείοιο, 

κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν 200 
9 Og(À , οὐδέ τί τοι ϑάνατος καταϑυμιὸς ἐστιν, 
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ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι" σὺ δ᾽ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις 
ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόντε τρομέουσι καὶ ἄλλοι. 
τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα ve κρατερὸν τε, 
τεύχεα δ᾽ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὥμων 
εἴλευ- ἀτάρ τοι νῦν ye μέγα κράτος ἐγγυαλίξω, 206 
τῶν ποινὴν ὃ τοι οὔτι μάχης $x νοστήσαντι 
δέξεται “ἠνδφομάχη κλυτὰ τεύχεα IInAsio vog. 
Ἦ καὶ κυανέῃσιν em ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. 

Ἕκτορι δ᾽ ἥρμοσε τεὐχὲ ἐπὶ χροὶ, δῦ δέ uw Moms — - 
δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσϑεν δ᾽ ἄρα οἱ μέλε ἐντὸς 211 

ἀλκῆς καὶ σϑένεος. μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους. 

βῆ δα μέγα ἰάχων ἐνδάλλετο δέ σφισι πᾶσιν 
τεύχεσι λαμπόμενος μεγαϑύμου Πηλείωνος. 
ὥτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσιν, 215 
Méo9Aqv ve Γλαῦκόν τε Μέδοντά ve Θερσίλοχον τε, 
᾿“στεροπαῖόν τε Ζιεισήνορά 9' ̓ Ιππόϑοον τε; 
Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν᾽ 
τοὺς δγ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

,, Κέκλυτε, μυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων᾽ 
oU γὰρ ἐγὼ πληϑὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων 321 
ἐνθ αδ᾽ ἀφ᾽ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον, | 
ἀλλ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα 
προφρονέως δύοισϑε φιλοπτολέμων vx ᾿Αχαιῶν. 
τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ 225 
λαοὺς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου ϑυμὸν ἀέξω. 
τῷ τις νῦν ὑδὺς τετραμμένος 1 ἀπολέσϑω, 

ἠὲ σαωϑήτω" ἡ γὰρ NOMBRE ὀαριστύς. 
ὃς δέ xe Πάτροκλον, καὶ τεϑνηῶτα περ, ἔμπης 
Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἵ Αἴας, 280. 

ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ᾽ αὐτὸς 
ἕξω ἐγώ" τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί ze. * 

"Qe ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἰϑὺς Ζαναῶν βρίσαντες ἔβησαν, 
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δούρατ ἀνασχόμενοι" μάλα δέ σφισιν ἔλπετο ϑυμος 

νεκρὸν ὑπ’ Αἴαντος ἐρύειν Τελαμωνιάδαο᾽ 235 

νήπιοι" ἦ τε πολέσσιν ἐπὶ αὐτῷ ϑυμὸν ἀπηύρα. 

xul τότ᾽ ἄρ᾽ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον 

ἀλλ «y 

5 3 
^U e» 

,4à πέπον, ὦ [Μενέλαε διοτρεφὲς, οὐκέτι νῶϊ 

ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν £x πολέμοιο. 

οὔτι τόσον νέκυος περιδείδια Πατρόκλοιο, 240 

ὅς κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς, 

ὅσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια, μή τι πάϑησιν, 

καὶ σῇ. ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει, 
L4 pas 2 3:12:72 ’ 1 » 

Ἔχτωρ, ἡμῖν δ᾽ cvv ἀναφαίνεται αἰπὺς ολεῦρος. 
2 

ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ.“ 245 

Ὃς ἔφατ, οὐδ᾽ ἀπίϑησε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, 

ἤῦσεν δὲ διαπρύσιον “Ἰαναοῖσι γεγωνώς" 

9, φίλοι, ᾿4ργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

οἵτε παρ ᾿Ατφείδῃς, Ayauéuvove καὶ Μενελάῳ, 

δήωια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν ἕκαστος 250 

 Amotg: ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ. 

ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσϑαι ἕκαστον 

|» ἡγεμόνων τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν. 

νοι 

ἀλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεμεσιξέσϑω δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 

Πάτροκλον Τρφῇσι κυσὶν μέλπηϑρα γενέσϑαι““ 955 

Ὃς igar, ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας. 

πρῶτος δ᾽ ἀντίος ἦλϑε ϑέων ἀνὰ δηϊοτῆτα, 

τὸν δὲ μετ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος. 

"Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ. 

τῶν δ᾽ ἄλλων τίς κεν ἧσι φρεσὶν οὐνόματ᾽ εἴποι 260 

ὅσσοι δὴ μετόπισϑε μάχην ἤγειραν ᾿Δχαιῶν; 

Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες" ἦρχε 0 4g “Εκτωρ. 

ὡς δ᾽ ov ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο 

βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον; ἀμφὶ δέ v ἄκραι 

ἠϊόνες βούωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω, 265 
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τόσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ 
ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, 
φραχϑέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν. ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφιν 
λαμπρῇσιν κορύϑεσσι Κρονίων ἠέρα πολλὴν 
χεῦ᾽ . ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἤχϑαιρε πάρος ye, 270 
ὄφρα ξωὸς ἐὼν ϑεράπων qv Αἰακίδαο" 

μίσησεν δ᾽ ἄρα μιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσϑαι 
ἐλ τῷ καί oí ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους. 

σαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας ““χαιούς᾽ 

νεχρὸν δὲ προλιπόντες ὑπέτρεσαν, οὐδέ τιν᾽ αὐτῶν 
Τρῶες ὑπέρϑυμοι ἕλον ἔγχεσιν, ἱέμενοί περ. 216 
ἀλλὰ νέκυν égUovro: μίνυνϑα δὲ xol τοῦ ᾿“χαιοὶ 
μέλλον ἀπέσσεσϑαι- μάλα γάρ σφεας κ᾽ ἐλέλιξεν 
Aiug, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ᾽ ἔργα τέτυκτο 
τῶν ἄλλων ΖΙαναῶν με ἀμύμονα Πηλείωνα. 2480 
ἴϑυσεν δὲ διὰ προμάχων συὶ εἴκελος ἀλκὴν 
καπρίῳ, ὅστ᾽ ἐν ὄρεσσι κύνας ϑαλερούς v αἰξηοὺς 
ῥηϊδίως ἐκέδασδεν, ἑλιξάμενος διὰ βήσσας" 
ὡς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ, φαέδιμος Αἴας, 
ῥεῖα μετεισάμενος Τρώων ἐκέδασσε φάλαγγας, 285 
οὗ περὶ Πατρόκλῳ βέβασαν, φρόνεον δὲ μάλιστα 
ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν καὶ κῦδος ἀρέσϑαι. 

Ἤτοι τὸν “ήϑοιο Πελασγοῦ φαίδιμος υἱὸς, 
Ἱππόϑοος, ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην, 289 
δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας, 
Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριξόμενος" τάχα δ᾽ αὐτῷ 
ἦλθε κακὸν, τό οἵ οὔτις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. 
τὸν δ᾽ υἱὸς Τελαμῶνος, ἐπαΐξας δι᾽ ὁμίλου, 
πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκοπαρήου" 
ἤρικε δ᾽ ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ, 995 
πληγεῖσ᾽ ἔγχεϊ τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ, 
ἐγκέφαλος δὲ παρ᾽ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς 
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αἱματόεις" τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη μένος, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 

Πατρόκλοιο πόδα μεγαλήτορος ἧκε χαμᾶξε 
κεῖσϑαι" ὁ δ᾽ ἄγχ αὐτοῖο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ, 300 
ἡ Ε τὴλ ἀπὸ Δαρίσης ἐριβώλακος. οὐδὲ τοκεῦσιν 
p ?ontoc φίλοις ἀπέδωκε, μινυνϑάδιος δέ οἵ αἰῶν 
ἔπλεϑ᾽ vx “Αἴαντος μεγαϑύμου δουρὶ δαμέντι. 
Ἕκτωρ δ᾽ αὖτ᾽ Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 
bus ὃ uiv ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 305 

| τυτϑόν. ὁ δὲ Σχεδίον, μεγαϑύμου Ἰφίτου υἱὸν, 
 Φωκήων Oy ἄριστον, ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπὴϊ 
οἰκία ναιετάασκε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων. 
τὸν βάλ ὑπὸ κληΐδα μέσην" διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἄκρη 
᾿ αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχεν. 310 
δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε ém αὐτῷ. 
Αἴας δ᾽ αὖ Φόρκυνα, δαΐφρονα Φαίνοπος υἱὸν, 
Ἱπποϑόῳ περιβαντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψεν" 

Ἵ L git. δὲ ϑώφηκος γύαλον, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς 
| - ipu" ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι. πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 315 
- yooncav δ᾽ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος ExroOQ: 
᾿Αργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς, 
poor 9 Innóboóv τε, λύοντο δὲ τεύχε ἀπ᾿ ὥμων. 

Ἔνϑα κεν αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων vm ᾿ἡχαιῶν 
P Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντερ᾽ 320 

᾿Αργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ “ιὸς αἷσαν 
- «dorst καὶ σϑένεϊ σφετέρῳ. ἀλλ᾽ αὐτὸς ̓ πόλλων 

- Αἰνείαν ὥτρυνε, δέμας Περίφαντι, ἐοικὼς, 
κήρυκ Ἠπυτίδῃ, ὃς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι 
- amovcoov γήρασκχε, φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδος᾿" 325 
Bro μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿πόλλων 

00 »div&(a, πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ ϑεὸν εἰρύσσαισϑε 
. Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους 
χαρτεῖ τε σϑένεϊ τε πεπουϑότας ἠνορέῃ τὲ 
: »- - 

- 

» x 
o. $" 
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πληϑεῖ ve σφετέρῳ, καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας. 330 

ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Ζαναοῖσιν 

νίκην" ἀλλ᾿ αὐτοὶ τρεῖτ᾽ ἄσπετον οὐδὲ μάχεσϑε.“" 

Ὃς ἔφατ᾽, Αἰνείας δ᾽ ἑκατηβόλον ᾿Απόλλωνα 

ἔγνω ἐσάντα ἰδὼν, μέγα δ᾽ Ἕκτορα εἶπε βοήσας 

Ἕκτορ τ᾽ ἠδ᾽ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ᾽ ἐπικούρων; 

αἰδὼς μὲν νῦν ἥδε γ᾽, ἀρηϊφίλων ὑπὶ ᾿“χαιῶν 586 

[λιον εἰσαναβῆναι ἀναλκείῃσι δαμέντας. 

ἀλλ᾿ ἔτι γάρ τίς φησι ϑεῶν, ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς, 

Züv, ὕπατον μήστωρα, μάχης ἐπιτάρροϑον εἷναι" 

τῷ ῥ᾽ ἰϑὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ᾽ οἵγε ἕκηλοι 840 

Πάτροκλον νηυσὶν πελασαίατο τεϑνηῶτα.“" 

Ὡς φάτο, καί δα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη" 

οἱ δ᾽ ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν. 

ἔνϑ᾽ avv Αἰνείας Δειώκριτον οὕτασε δουρὶ, 

υἱὸν ᾿Δρίσβαντος, Μυκομήδεος ἐσθλὸν ἑταῖρον. — 315 

τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Αὐυκομήδης; 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 

καὶ βάλεν Ἱππασίδην ᾿Απισάονα, ποιμένα λαῶν, 

ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶϑαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν, 

ὅς δ᾽ ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούϑει., 850 

καὶ δὲ μετ᾽ ᾽ἀστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι. 

τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ᾿Αρήϊος ᾿4στεροπαῖος, 

ἴϑυσεν δὲ καὶ ὁ πρόφρων Ζ)αναοῖσι μάχεσϑαι" 

GAZ οὕπως ἔτι εἶχε" σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντη 

ἑσταότες περὶ Πατρόκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ᾽ ἔχοντο. 866 

Αἴας γὰρ μάλα πάντας ἐπῴχετο, πολλὰ κελεύων" 

οὔτε τιν ἐξοπίσω νεκροῦ χάξεσϑαι ἀνώγει 

οὔτε τινὰ προμάχεσϑαι yov ἔξοχον ἄλλων, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ βεβάμεν, σχεδόϑεν δὲ μάχεσϑαι. 

ὡς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χϑὼν 860 

δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον 
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ψεκροὶ ὁμοῦ Τρώων καὶ ὑπερμενέων. ἐπικουρῶν 
καὶ ΖΙαναῶν" οὐδ᾽ oí γὰρ ἀναιμωτί y ἐμάχοντο, 

| grreormo: ὃὲ πολὺ p9ívv9ov- μέμνηντο γὰρ αἰεὶ 
ὑλλήλοις καϑ' ὅμιλον ἀλεξέμεναι φόνον αἰπύν. 365 

— Ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς, οὐδέ κε φαίης 
οὔτε ποτ᾽ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην. 

ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἔπι ὅσσοι ἄριστοι 

ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεϑνηῶτι. 
οἱ δ᾽ ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 870 
᾿εὔκηλοι πολέμιξον ὑπ᾽ αἰϑέρι, πέπτατο δ᾽ αὐγὴ 
ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ᾽ οὐ φαίνετο πάσης 
γαίης οὐδ᾽ ὀρέων᾽ μεταπαυόμενοι δ᾽ ἐμάχοντο... 

| ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα στονόεντα, 

πολλὸν ἀφεσταύότες. τοὶ δ᾽ ἐν μέσῳ ἄλγε᾽ ἔπασχον 
ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ vii χαλκῷ 376 
ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν. δύο δ᾽ οὔπω φῶτε πεπύσϑην, 
“ἀνέρε κυδαλίμω, Θρασυμήδης ᾿Αἀντίλοχός τε, 
Πατρόκλοιο ϑανόντος ἀμύμονος, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 
ζωὸν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τρώεσσι μάχεσθαι. 880 
τὼ δ᾽ ἐπιοσσομένω ϑάνατον καὶ φύξαν ἑταίρων 

: νόσφιν ἐμαρνάσϑην, ἐπεὶ ὡς ἐπετέλλετο Νέστωρ, 
ὀτρύνων πόλεμόνδε μελαινάων ἀπὸ νηῶν. 
Τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει 
ἀργαλέης" καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ 385 
γούνατά rs κνῆμαί τε πόδες Q' ὑπένερϑεν ἑκάστου 
: χεῖρές T ὀφϑαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν 
dp ἀγαθὸν ̓ ϑεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο postqv 
λαοῖσιν δώῃ τανύειν, μεϑυουσαν ἀλοιφῇ: 390 
δεξάμενοι δ᾽ ἄρα τοίγε διαστάντες τανύουσιν 
κυκλόσ᾽, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δὲ τ᾽ ἀλοιφὴ. 

E πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρό" | 2 

ES 
ED 
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ὡς οἵγ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα νέκυν ὀλίγῃ ἑνὶ χώρῃ x: 

ἕλκεον ἀμφότεροι" μάλα γάρ σφισιν ἔλπετο ϑυμὸς. 395 

᾿ Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ ᾿4χαιοῖς 2 

νῆας ἔπι γλαφυράς᾽ περὶ δ᾽ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει 

ἄγριος" οὐδέ x "orc λαοσσόος οὐδέ x ᾿ϑήνη 

τόνγε ἰδοῦο᾽ ὀνόσαιτ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα μὲν χόλος ἵκοι. — 

Τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων 

ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον. οὐδ᾽ ἄρα πώ τι 401. 

ἤδεε Πάτροκλον τεϑνηότα ὃῖος ᾿Δχιλλεύς. 

πολλὸν γὰρ ἀπάνευϑε νεῶν μάρναντο ϑοάων, 

τείχει ὕπο Τρώων᾽ τό μὲν οὔποτε ἔλπετο ϑυμῷ 

τεθνάμεν, ἀλλὰ ξωὸν, ἐνιχριμφϑέντα πύλῃσιν, 405. 

db ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν, ἑ 

ἐκπέρσειν πτολίεϑρον ἄνευ ἔϑεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ — — 

πολλάκι γὰρ τόγε μητρὸς ἐπεύϑετο νόσφιν ἀκούων, 

jj οἱ ἀπαγγέλλεσκε “4ιὸς μεγάλοιο νοημα᾿ 

δὴ τότε y οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχϑη 410 

μήτηρ, ὅττι ῥά ot πολὺ φίλτατος ὥλεϑ'᾽ ἑταῖρος. 

"Οἱ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες 

νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο καὶ ἀλλήλους ἐνάριξον᾽" 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾿“χαιῶν χαλκοχιτώνων 

9.19, φίλοι, οὐ μὰν ἡμὶν ἐὐκλεὲς ἀπονέεσθαι 

νῆας ἔπι γλαφυρᾶς, ἀλλ: αὐτοῦ γαῖα μέλαινα 

πᾶσι χάνοι᾽ τό x&v ἡμὶν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη, 

εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεϑήσομεν ἱπποδαμοισιν 

ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσϑαι."" : 

"Qe δέ τις αὖ Τρώων μεγαϑύμων αὐδήσασκεν 420 

,,0 φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ᾽ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι : 

πάντας ὁμῶς, μή πώ τις ἐρωείτω πολέμοιο.“ 

"Og ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ᾽ ὄρσασκεν ἑταίρου. 

ὡς οἱ μὲν μάρναντο. σιδήθειος δ᾽ ὀρυμαγδὸς 
, à (€T , ; , , ν 

χάλκεον οὔρανον (X6 δί αἰϑέρος ἀτρυγέτοιο 425 

οι l [s 
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ἵπποι δ᾽ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευϑεν ἐόντες 
- χλαῖον, ἐπειδὴ πρῶτα πυϑέσϑην ἡνιόχοιο 
ἕν κονίῃσι πεσόντος ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. 
ἡ μὰν Αὐτομέδων, 4Ζ΄ωώρεος ἄλκιμος υἱὸς, 
Eo: μὲν ἂρ μάστιγι ϑοῇ ἐπεμαίετο ϑείνων, 480 
πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ᾽ ἀρειῇ᾽ 
τὼ δ᾽ οὔτ᾽ ἀψ ἐπὶ “νῆας ἐπὶ πλατὺν λλήσποντον 
 ἠϑελέτην ἐέναι οὔτ᾽ ἐς πόλεμον μετ' “Ἱχαιοὺς, 
ἀλλ ὥστε στήλη μένει ἐμπεδον, qv ἐπὶ τύμβῳ 
ἀνέρος ἑστήκῃ τεϑνηότος ἠὲ γυναικὸς, 435 

ὡς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες, 
οὔδει ἐνιδσκίμψαντε καρήατα" δάκρυα δέ σφιν 
"sou κατὰ βλεφάρων χαμάδις δέε μυρομένοισιν 
ἡνιόχοιο πόϑῳ᾽ ϑαλερὴ δὲ μιαίνετο χαίτη 
ξεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ξυγὸν ἀμφοτέρωϑεν. 
E "υρομένω δ᾽ ἄρα τώγε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 

χινήσας ὃὲ κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν 

1 » 4 δειλὼ, τέ σφῶϊ δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι 
ϑνητῷ, ὑμεῖς δ᾽ ἐστὸν ἀγήρω v ἀϑανάτω τε. 
ἡ ἵνα δυστήνοισι μετ' ἀνδράσιν ἄλγε ἔχητον; 445 
1 οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊξυρώτερον ἀνδρὸς 
πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει. 
ἀλλ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν 
E: xta Horautouns ἐποχήσεται: οὐ γὰρ ἐάσω. 

ἡ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως; 
σφῶϊν δ᾽ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 481 
ὔφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο 
νῆας ἔπι γλαφυράς" ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω, 
χτείνειν, εἰσόκε νῆας ἐϊσσέλμους ἀφίκωνται 
E v ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν £A9 m. 455 
᾿ς Ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος 1v. 
v0 δ᾽ ἀπὸ χαιτάων κονίην οὐδάσδε βαλόντε 
E- Euer Ilias, 23 
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δίμφ᾽ ἔφερον 900v ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ ̓ Δχαιούς. 
e ; 3 4 3 3 ὔ , T 

τοῖσι δ᾽ ἐπὶ Αὐτομέδων μαχξτ; ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 

ἵπποις ἀΐσσων ὥστ᾽ αἰγυπιὸς μετα χῆνας" 469 
e M M , € LN , 5 - 

δέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπὲκ Tooov ὁὀρυμαγδοῦ, 

ῥεῖα δ᾽ ἐπαΐξασκε πολὺν καϑ' ὅμιλον ὀπάζων. 

ἀλλ᾽ οὐχ fjget φῶτας, ὅτε σεύαιτο διώκειν" 
2 , 5 5 ^ ,5 wv Uy x t à 

QU Jo πῶς ἣν otov m ἑερῷ Evi δίφρῳ 

ἔγχει ἐφορμᾶσϑαι καὶ ἐπίσχευν ὠκέας ἵππους. 468 
5. οδ / Noa) A ) 2 S 

ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφϑαλμοῖσιν 

᾿Δἀλκιμέδων, υἱὸς “αέρκεος Αἱμονίδαο" 

στῆ δ᾽ ὄπιϑεν δίφροιο, καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα 

»Αὐτόμεδον, τίς τοί vv ϑεῶν νηκερδέα βουλὴν 

ἐν στήϑεσσιν ἔϑηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθϑλάς; 410 

οἷον πρὸς Τρῶας μάχξεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ 

μοῦνος᾽ ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ᾽ Ἕκτωρ 
2 M 29r 2) 2 4 L ςς 

αὐτὸς ἔχων ὥμοισιν ἀγάλλεται Αἰακέδαο. 
1 t 5 

Τὸν δ᾽ αὖτ Αὐτομέδων προσέφη, 4Ιιώρεος vios, 

Αλκίμεδον, τίς γάρ vou ᾿ἡχαιῶν ἄλλος ὁμοῖος 478 

"zov ἀϑανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος v&, 
A , , , 3 

εἰ wr) Πάτροκλος, ϑεοφιν μηστῶθρ ἅταλαντος, 

ξωὸς ἐών; νῦν αὖ ϑάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει. 

ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα 

δέξαι, ἐγὼ δ᾽ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα uu ouo. 480. 

Ὡς ἔφατ᾽, ᾿Δλκιμέδων δὲ βοηϑόον ἄρμ' ἐπορούσας 

καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάξετο χερσὶν, 

Αὐτομέδων δ᾽ ἀπόρουσε. νόησε δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ, 

αὐτίκα δ᾽ Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

»» Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, {186 

ἵππω τῶδ᾽ ἐνόησα ποδώκεος Αἰακίδαο 

ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσιν. 

τῷ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύγε ϑυμῷ. 

σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηϑέντε ye var 

ὦ fes ys 
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3 τλαῖεν ἐναντέβιον στάντες. μαχέσασϑαι " Agni. 490 

Ὡς ἐφατ᾽, οὐδ’ ἀπίϑησεν ἐὺς zii ̓ Αγχίσαο. * 

| E δ᾽ ἐϑὺς βήτην βοεῃς εἰλυμένω ὥμους 

᾿αὔηῃσι στερεῇσι᾽" πολὺς δ᾽ ἐπελήλατο χαλκός. 

τοῖσι δ᾽ ἅμα Χρομίος τε καὶ Ἄρητος ϑεοειδὴς 

; E ἀμφότεροι" μάλα δέ δφρισιν ἔλπετο ϑυμὸς 495 

αὐτώ T6 κτενξξιν ἐλάαν v. ἐριαύχενας ἵππους" 

: “νήπιοι, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον ἀναιμωτί y& νξεσϑαι 

- &UTLG ἀπ᾽ Αὐτομέδοντος. ὁ δ᾽ εὐξάμενος zfü πατρὶ 

1 ἀλκῆς καὶ σϑένεος πλῆτο φρένας ἀμφιμελαίνας. 

4 αὐτίκα δ᾽ ̓ Αλκιμέδοντα προσηύδα, πιστὸν ἑταῖρον. 500 

E. γΑλκέμεδον, μὴ. δή μοι ἀπόπροϑεν ἰσχέμεν ἵππους. 

E TER μάλ ἐμπνείοντε, μεταφρένῳ: οὐ γὰρ &yoye 

1 Ἕκτορα Πριαμίδην. μένεος σχήσεσϑαι ὀΐω, 

πρίν y ἐπὶ ᾿Δχιλλῆος καλλέτζριχε βήμεναι ἵππω 

vài κατακτείναντα; φοβῆσρς τε στίχας αν δρῶν 905 

-"Agyelav, 1 jx αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλοίη." 

Ὡς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον" 

E s, inv, “Ἀργείων ἡγήτορε, καὶ Μενέλαξ, 

P μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεϑ' οἵπερ ἄριστοι; 

ἀμφ᾽ αὐτῷ βεβάμεν καὶ ἀμύνεσϑαι στίχας ἀνδρῶν, 

ψῶϊν δὲ ξωοῖσιν ἀμύνετε νηλεὲς "nue 511 

τῇδε γὰρ ἔβφισαν. πόλεμον κάτα δακρυόξντα 

" κτῶρ Αἰνείας 9, ot Τρώων εἰσὶν ἄριστοι. 

ἀλλ ἤτοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται" 

ἥσω γὰρ καὶ ἐγὼ, τὰ δέ xsv Zhi πάντα μδλήσει.““ 516 

Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν. προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

| «cl βάλεν ̓ Δρήτοιο κατ᾽ ἀσπέδα πάντοσ᾽ ἐΐσην" 

d δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκὸς, 

νειαίθῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ, 530 

— χόψας ἐξόπιϑεν κεράων βοὸς ἀγφαύλοιο, 
E 93 

P 
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(vo τάμῃ διὰ πᾶσαν; 6 0$ προϑορῶὼν ἐρέπῃσιν, 

ὡς ἄρ᾽ ὅγε προϑορὼν πέσεν ὕπτιος" ἐν δέ οἵ ἔγχος 

νηδυίοισι μάλ ὀξὺ κραδαινόμενον λύε γυῖα. 

Ἕχτωρ δ᾽ «Αὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαευνῷ᾽ 538 

ἀλλ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος" 

πρόσσω γὰρ κατέκυψξ; τὸ δ᾽ ἐξόπιϑεν δόρυ μακρὸν 

οὔδει ἐνισκίμφϑη, ἐπὶ δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχϑη 

ἔγχεος" ἔνϑα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβοιμος "Ἄρης. 

καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν ὁρμηϑήτην, 580 

εἰ μή Go Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε, 

οἵ δ᾽ ἤλϑον καϑ' ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος. 

τοὺς ὑποταρβήσαντες ἐχώρησαν πάλιν αὑτις 

Ἕκτωρ Αἰνείας v ἠδὲ Χρομίος ϑεοειδὴς, 

"ἄρητον δὲ κατ᾽ αὖϑι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ, 688 

κείμενον" «Αὐτομέδων δὲ, ϑοῷ ἀτάλαντος Ari, 

τεύχεά v ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 

,,H δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο ϑανόντος 

κῆρ ἄχεος μεϑέηκα, χερείονά πὲρ καταπέφνων." 

"Oc εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα 5410 

ij, ἂν δ᾽ αὐτὸς ἔβαινε, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν 

αἱματόεις, ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς. 

"4y δ᾽ ἐπὶ Πατρόκλῳ τέτατο κρατερὴ ὑσμίνη 

ἀργαλεη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος ᾿4ϑήνη 

οὐρανόϑεν καταβᾶσα" προῆκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς 545 

ὀρνύμεναι ΖΙαναούς" δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ᾽ αὐτοῦ" 

ἠῦτε πορφυρέην ἶριν ϑνητοῖσι τανύσσῃ 

Ζεὺς ἐξ οὐρανόϑεν, τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο; 

ἢ καὶ χειμῶνος δυσϑαλπέος, ὃς δά τε ἔργων 

ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χϑονὶ, μῆλα δὲ κήδει, 550 

ὡς ἡ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα ὃ αὐτὴν 

δυσετ᾽ ᾿Αχαιῶν ἔϑνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον. 

πρῶτον δ᾽ ᾿Αάτρέος υἱὸν ἐποτρύνουσα προσηύδα, 
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- ἴφϑιμον Μενέλαον - ὁ γάρ δά οἱ ἐγγύϑεν ἥεν - 
- eicauévg Φοίνικι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν" 555 
τς .AUb μὲν δὴ, Μενέλαε, κατηφείη καὶ ὄνειδος 
- ἔσσεται, εἶ x ᾿ἀχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον 
* τείχει ὕπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσουσιν. 

- ἀλλ᾽ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα." 
—. Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 560 

- ovi, ἄττα γεραιὲ παλαιγενὲς, εἰ γὰρ Avi 
- δοίη κάρτος ἐμοὶ, βελέων δ᾽ ἀπερύκοι ἐρωήν᾽ 

τῷ κεν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν 
 Πατρόχλφ᾽ μάλα γάρ μὲ ϑανὼν ἐσεμάσσατο ϑυμόν. 
᾿ ἀλλ Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ᾽ ἀπολήγει 
 χαλχῷ δηϊόων᾽ τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζξει."“ 866 
᾿ς Ὡς φάτο, γήϑησεν δὲ ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 
ὅττι ῥά οἵ πάμπρωτα ϑεῶν ἠρήσατο πάντων. 
ἐν δὲ βίην ὥμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔϑηκεν, 

- καί of μυίης ϑάρσος ἐνὶ στήϑεσσιν ἐνῆκεν, 510 
ἥτε xol ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο 
 ἰσχανάᾳα δακέειν, λαρόν vé of αἷμ᾽ ἀνθρώπου" 
τοίου μιν ϑάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφιμελαίνας. 

- Bg δ᾽ ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 
ἔσχε δ᾽ ἐνὶ Τρώεσσι Ποδῆς, υἱὸς ᾿ἨΗετίωνος, 575 
L wgvet0g τ᾽ ἀγαϑόξς τε" μάλιστα δέ μιν vísv “Εκτωρ 
δήμου, ἐπεί oí ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής᾽" 
τὸν ῥα κατὰ ξωστῆρα βάλε ξανϑὸς Μενέλαος 
αἴξαντα φόβονδε, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν" 
δούπησεν δὲ πεσών. ἀτὰρ ᾽Ατρείδης Μενέλαος 580 
 νεχρὸν ὑπὲκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἔϑνος ἑταίρων. 

δ "edu S » idees 
-. Exrogu ὃ ἐγγυϑὲν ἱστάμενος ὥτρυνεν ᾿Ζ“πόλλων, 

 Φαίνοπι ᾿4σιάδῃ ἐναλίγκιος, 0g οἵ ἁπάντων 
᾿ ξείνων φίλτατος ἔσκεν, ᾿Αβυδόϑι οἰκία ναίων- 
[τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿Δπόλλων]) 585 
D 
LN 
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9.» 9: 7 

o» Ἕχτορ, τίς κέ σ᾽ ἔτ᾽ ἄλλος ᾿Ζχαιῶν ταρβήσδειεν; 
οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος περ 
μαλϑακὸς αἰχμητής" νῦν δ᾽ οἴχεται οἷος ἀείρας 
νεκρὸν ὑπὲκ Τρώων, σὸν δ᾽ ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον, 
ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Ποδῆν, viov Ἤετίωνος.““ 590 

"Qc φᾶτο, τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα, 
βὴ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ. 
καὶ τότ᾽ ἄρα Κρονίδης &Asv αἰγίδα. ϑυσσανόξεσσαν 
μαρμαρέην, Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν, 
ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ᾽ ἔκτυπε, τὴν δ᾽ ἐτίναξεν᾽ 
νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ᾽ ̓ ἀχαιούς. 596. 
Πρῶτος Πηνέλεως Βοιώτιος ἦρχε φόβοιο. 

βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ, πρόσω τετραμμένος αἰεὶ, 
ἄκρον ἐπιλίγδην᾽ γράψεν δέ οἵ ὀστέον ἄχρις 

αἰχμὴ Πουλυδάμαντος" ὁ ydo 6 ̓ἔβαλε σχεδὸν ἐλϑῶν. 

Δήϊτον αὖϑ' Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ, 601 

υἱὸν ᾿Δλεκτρυόνος μεγαϑύμου, παῦσε δὲ χάρμης" 

uprdde δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο ϑυμῷ 

ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχήσεσϑαι Τρώεσσιν. 

Ἕχτορα δ᾽ Ἰδομενεὺς μετὰ Μήϊτον ὁφμηϑέντα 605 

βεβλήκει ϑώρηκα κατὰ στῆϑος παρὰ μαξόν". 

ἐν καυλῷ δ᾽ ἐάγη δολιχὸν δόρυ; τοὶ δ᾽ ἐβόησαν 

Τρῶες. ὁ δ᾽ Ἰδομενῆος ἀκόντισε Ζευκαλίδαο ῤ 

δίφρῳ ἐφεσταύτος᾽ τοῦ μέν δ᾽ ἀπὸ τυτϑὸν ἅμαρτεν" 

αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά 9 ἡνίοχόν τε; 610 

Κοίρανον, ὅς δ᾽ ἐκ Avxvtov ἐὐκτιμένης ἕπετ᾽ αὐτῷ - 

πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας 

ἤλυϑε, καί κε Τρωσὶ μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν, 

εἰ μὴ Κοίρανοξ ὥκα ποδώκεας ἤλαδεν ἵππους" 

καὶ τῷ μὲν φάος ἦλϑεν, ἄμυνε 0b νηλεὲς ἦμαρ, 615. 

αὐτὸς δ᾽ ὥλεσε ϑυμὸν ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο - 

τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναϑμοῖο καὶ οὔατος, ἔκ δ᾽ ἄρ᾽ ὀδόντας. 

E. 
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ὦσε δόρυ πρυμνὸν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην. 
ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀγέων. κατὰ δ᾽ ἡνία χεῦεν ἔραζξε. 1] E 
καὶ τάγε “Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσιν 620 
κύψας ἐκ πεδίοιο, καὶ Ἰδομενῆα προσηύδα 

»Μάστιε νῦν, lnc κε ϑοὰς ̓ἐπὶ νῆας ἵκηαι" 

γιγνώσκεις δὲ χαὶ αὐτὸς Or οὐκέτι κάρτος yov. 
"Oc ἔφατ᾽, Ἰδομενεὺς δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 

᾿ νῆας ἔπι γλαφυράς" δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε ϑυμῳῷ. 648 
Οὐδ᾽ ἔλαϑ' Alavra μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον 

Ζεὺς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην. 
τοῖσι δὲ ψμύϑων ἦοχε μέγας Τελαμώνιος iac 

» 2. πόποι, ἤδη μέν κε, καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν, 
γνοίη ὅτι Τρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει. 680 
τῶν μὲν γὰρ πάντων DéAs ἅπτεται, ὅστις ἀφείη, 
ἢ κακὸς, ἢ ἀγαθός" Ζεὺς δ᾽ ἔμπης πάντ᾽ (Uva: 
ἡμῖν δ᾽ αὕτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραξε. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αὐτοί πὲρ φραζώμεϑα μῆτιν ἀρίστην, 
ἠμὲν ὅπως τὸν νεχρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 635 
χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώμεϑα νοστήσαντες, 
οἵ που δεῦρ᾽ ὁρόωντες ἀκηχέδατ', οὐδ᾽ ἔτι φασὶν 

| “Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο IVO καὶ χεῖρας ἀάπτοὺς 
σχήσεσϑ'. ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 
εἴη δ᾽ ὅστις ἑταῖρος ἀπαγγείλειξ τάχιστα 640 
Πηλείδῃ, ἐπεὶ οὔ pv ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσϑαι 
λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὥλεϑ'᾽ ἑταῖρος. 

ἀλλ᾽ οὔ πη δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον ᾿4χαιῶν᾽ 
— ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵζποι. 

Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ᾽ ἠέρος υἷας ᾿4χαιῶν, 645. 
ποίησον δ᾽ αἴϑρην, δὸς δ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσϑαι" 
ἐν δὲ φάει xol ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως." 
Ὡς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δακρυχέοντα᾽ 

᾿ αὐτίκα δ᾽ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην, 
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ἠέλιος δ᾽ ἐπέλαμψε, μάχη δ᾽ ἐπὶ πᾶσα φαάνϑη 650 

καὶ τότ ἄρ᾽ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον 

Σκέπτεο νῦν, Μενέλαε διοτρεφὲς, ai κὲν ἴδηαι 

toov ἔτ᾽ ᾿Αντίλοχον, μεγαϑύμου NéGvogog υἱὸν, 

ὄτρυνον δ᾽ pM δαΐφρονι 9&ccov ἰὄντα 

εἰπεῖν ὅττι ῥά of πολὺ φίλτατος ὥλεϑ᾽ ἑταῖρος.“ 655. 

Ως ἔφατ, οὐδ᾽ ἀπίϑησε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος. 

βῆ δ᾽ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο, 

ὅστ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας v ἄνδρας v ἐρεϑίξων, 

οἵτε μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσϑαι 

πάννυχοι ἐγφήσσοντες" ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίξων 660 

(vet, ἀλλ᾽ οὔτι zQno6s- ϑαμέες γὰρ ἄκοντες 

ἀντίοι ἀΐσσουσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 

καιόμεναί τε δεταὶ, τάστε τρεῖ ἐσσύμενός περ᾽ 

ἠῶϑεν. δ᾽ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι ϑυμῷ" 

Qg ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 665 

ἤϊε πόλλ ἀέκων περὶ γὰρ Ófs μή μιν ᾽Αχαιοὶ 

ἀργαλέου πρὸ φόβοιο sap δηΐοισι λίποιεν. 

πολλὰ δὲ “Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ᾽ ἐπέτελλεν 

,, Αἴαντ, ᾿Ζργείων ἡγήτορε, Μηριόνη τε, 

(my τις ἐνηξίης Πατροκλῆος δειλοῖο 670 

μνησάσϑω" πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι 

ξωὸς ἐών" νῦν αὖ ϑάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει." 

"Qc ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανϑὸς Μενέλαος, 

πάντοσε παπταίνων ὥστ᾽ αἰετὸς, 0v ῥά τέ φασιν 

ὀξύτατον δερκεσϑαι ὑπουρανίων. πετεηνῶν; 676 

ῦντε καὶ ὑψόϑ᾽ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαϑε πτῶξ 

ϑάμνῳ vx ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά v ἐπὶ αὐτῷ 

ἔσσυτο; καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο ϑυμόν. 

ὡς τότε σοὶ, Μενέλαε διοτρεφὲς, ὕσδε φαεινὼ 

πάντοσε δινείσϑην πολέων κατὰ ἔϑνος ἑταίρων, 680 

εἶ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ξώοντα ἴδοιο. 



IAIAAOZ XVI. 361 

τὸν δὲ μάλ eti ἐνόησε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ πάσης 

ϑαρσύνονϑ' ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος. προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 

»»ΑἈντίλοχ; εἰ δ᾽ ἄγε δεῦρο, διοτρεφὲς, ὄφρα πύ- 

|. «t 685 

λυγφῆς ἀγγελίης; ἢ μὴ ὦφελλε γενέσϑαι. 

ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα 

γιγνώσκειν ὅτι πῆμα ϑεὸς ΖΙαναοῖσι κυλίνδει, 

νίκη δὲ Τρώων᾽ πέφαται δ᾽ ὥριστος ᾿Αχαιῶν, 

Πάτροκλος, μεγάλη ὃὲ ποϑὴ “ΖΙαναοῖσι τέτυκται. 690 

ἀλλὰ σύγ᾽ ab yum, ϑέων ἐπὶ νῆας Ayer, 

εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέχυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ 

γυμνόν" ἀτὰρ τάγε τεύχε᾽ ἔχει κορυϑαίολος Ἕκτωρ. 

Ἃς ἔφατ᾽, ᾿Αντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦϑον ἀκο 
δας. 

δὴν δέ μὲν dupábun ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ 0066 695 

δακρυόφι πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ of ἔσχετο φωνή. 

ἀλλ οὐδ᾽ ὡς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησεν, 

βῆ δὲ ϑέειν, τὰ δὲ τεύχε ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ, 

“Ααοδόκῷῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους. 

Τὸν μὲν δακρυχέοντα πόδες φέρον ἔκ πολέμοιο, 700 

Πηλείδῃ Adi κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα. 

οὐδ᾽ ἄρα σοὶ; Μενέλαε διοτρεφὲς, ἤϑελε ϑυμὸς 

τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν; ἔνϑεν ἀπῆλθεν 

᾿Αντέλοχος, μεγάλη 0à ποϑὴ Πυλίοισιν ἐτύχϑη᾽ 

ἀλλ ὅγε τοῖσιν μὲν Θφασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν, 705 

αὐτὸς δ᾽ αὖτ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει, 

στῇ δὲ παρ Αἰάντεσσι ϑέων, εἶϑαρ δὲ προσηύδα 

Ksivov μὲν δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα ϑοῇσιν, 
ἐλθεῖν εἰς ᾿Αχιλῆα πόδας ταχύν᾽ οὐδέ μιν οἴω 
νῦν ἱέναι, μάλα περ κεχολωμένον Ἕκτορι δίῳ — 710 
οὐ γάρ πὼς ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο 
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ἡμεῖς δ᾽ αὐτοί περ φφαξώμεϑα μῆτιν ἀρίστην, 

ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ BE 

Τρώων ἐξ ἐνοπῆς θάνατον xci χῆῤα᾽ φύγωμεν. 

^ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας 115. Τὸν δ᾽ ἠμείβετ 
πάντα κατ αἶσαν ἔειπες, ἀγακλεὲς ὦ Μενέλα' — 

ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ᾽ ὦκα 3 

νεκρὸν ἀείραντες φέρετ᾽ ἐκ πόνου" αὐτὰρ ὄπισϑεν 3 

νῶϊ μαχησόμεϑα Τρωσίν τε καὶ “Ἕκτορι Oto, ᾿ 

ἶσον ϑυμὸν ἔχοντες, ὁμώνυμοι, οἱ τὸ πάρος περ 120. 

μίμνομεν ὀξὺν "Age παρ᾽ ἀλλήλοισι pévovveg." 

Ὃς ἔφαϑ᾽, ot δ᾽ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χϑονὸς ἀγκά- 

ζοντο | 

ὕψι μάλα μεγάλως" ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς ὄπισϑεν | 

Tocixóg, ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας "Axetovg. 

ἴϑυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, oir ἐπὶ κάπρρ 725. 

βλημένῳ ἀΐξωσι πρὸ κούρων ϑηρητήρων᾽ : 

ἕως μὲν γάρ vs ϑέουσι διαρραῖσαι μεμαῶτες; 

YAÀ ὅτε δή δ᾽ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιϑὼς, 

du v ἀνεχώρησαν διά v ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 

ὃς Τρῶες εἴως μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο; 130; 

νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν᾽ 

ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ Αἴαντε μεταστρεφϑέντε κατ αὐτοὺς . 

σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρὼς, οὐδέ vig ἔτλη 

πρόσσω ἀΐξας περὶ νεχροῦ δηριάασϑαι. | 

"Oc οἵγ᾽ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἔκ πολέμοιο 735 

νῆας ἔπι γλαφυράς" ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν —— 

ἄγριος ἠῦτε πῦρ, τό v ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν 

ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέϑει, μινύϑουσι δὲ οἶκοι ; 

ἐν σέλαϊ μεγάλῳ" τὸ δ᾽ ἐπιβρέμει Tg ἀνέμοιο. 4 

ὡς uiv τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων 140 

ἀξηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήϊεν ἐρχομένοισυν" 7 

of δ᾽, ὥσϑ᾽ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες 
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ξλκωσ᾽ ἐξ ὄρεος κατα παιπαλόεσσαν ἄταρπον 

“ * 2A , ijs LAE , x N 

ἢ δοκὸν, ἠδ δορυ eye νήϊον" ἐν δέ τε ϑυμοὸς 

τείρεϑ᾽ ὁμοῦ καμᾶτῳ τὲ καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν᾽ ΤΊ 

ὡς οἵγ ἐμμεματε᾽ νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισϑεν 

» ? £3 er i PAS yw , » 

Aiavr ἰσχανετὴν, ὥστὲ πρῶν (Gy VeL vU 

ὑλήεις, πεδίοιο, διαπούσιον τετυχηκὼς, 

ὅστε καὶ ἰφϑίμων ποταμῶν ἀλεγευνὰ δέεϑρα 

ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι δόον πεδίονδε τίϑησιν, 150 

zAdtov: οὐδέ τί μιν σϑένεϊ δηγνῦσι δέοντες" 

ὡς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω 

Τρώων. οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο, δύω δ᾽ ἐν τοῖσι μάλιστ 

ἀἰνείας τ ᾿Αγχιδσιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ. 

τῶν δ᾽, ὥστε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν; 

οὖλον κεκλήγοντες. ὅτε ποοϊδωσιν ἰόντα . 

χίρκον, 0 τὲ σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίϑεσσιν, 

4 ἡ 3-363 i32: 33 4 δ τ 3 2 

ὡς ἄρ᾽ vm Αἰνείᾳ τὲ Καὶ Exvogu κοῦρον “χαιῶν 

οὖλον κεκλήγοντες ἰσᾶν; λήϑοντο δὲ χάρμης. 799 

πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί v ἀμφί τε τάφρον 

φευγόντων Ziavadv' πολέμου δ᾽ οὐ γίγνε ἐρωή. | 

IAIAAOZX 2 

'OmAomzmotrto. 

“Ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰϑομένοιο; 

᾿Αντίλοχος δ᾽ uit πόδας ταχὺς ἄγγελος ἡλϑεν. 

^ E] τ : γ᾽ - 3 Υ͂ 

τὸν Ó εὐρὲ προπαρουϑὲ νεῶν ὀὁρϑοκραϊθαῶν, 
^ 

e 

τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἠξν" 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν C 
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9, uo, ἐγὼ, τί v ἄρ᾽ αὖτε καρηκομόωντες ᾽Αχαιοὶ 
νηυσὶν ἔπι κλονέονται ἀτυζόμενοι πεδίοιο; 
μὴ δή μοι τελέσωσι ϑεοὶ κακὰ κήδεα ϑυμῷ, 
ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε, καί μοι ἔειπεν, 
Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ξώοντος ἐμεῖο 10 
χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο. 
ἢ μάλα δὴ τέϑνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς, 
σχέτλιος" ἢ v ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ 
ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ᾽ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι." 
 Eiog ὁ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ Qv- 

μὸν, 15 
φθρα οἵ ἐγγύϑεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς, 
xova ϑερμὰ χέων, φάτο δ᾽ ἀγγελίην ἀλεγεινήν 
55 μοι; Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος, ἡ μάλα λυγρῆς 

πεύσεαι ἀγγελίης, ἢ μὴ ὥφελλε γενέσϑαι. 

κεῖται Πάτροκλος. νέκυος δὲ δὴ ἀμφιμάχονταν 50 
γυμνοῦ" ἀτὰρ τάγε τεύχε ἔχει κορυϑαίολος Ἕκτωρ." 
Ὡς φάτο, τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα. 

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰϑαλόεσσαν 
χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ᾽ ἤσχυνε πρόσωπον. 
νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαυν᾽ ἀμφίξανε τέφρη. 25 
αὐτὸς δ᾽ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσϑ εὶς 
κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ἤσχυνε δαΐξων. 
δμωαὶ δ᾽, ἃς ̓Αχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε, 
ϑυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ᾽ ἴαχον, ἐκ δὲ ϑύραξε 
ἔδραμον ἀμφ᾽ yia δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι 80 
στήϑεα πεπλήγοντο, λύϑεν δ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης. 
᾿Αντίλοχος δ᾽ ἑτέρωϑεν ὀδύρετο δάκρυα Asífov, 
χεῖρας ἔχων ᾿Αχιλῆος᾽ ὁ δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ᾽ 
δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀποτμήξειε σιδήρῳ. 
σμερδαλέον δ᾽ ὥμωξεν: ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ 35 
ἡμένη ἐν βένϑεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι 
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κώκυσέν v ἄρ᾽ ἔπειτα" ϑεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο, 
πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένϑος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν. 

[ἔνϑ᾽ ἄρ᾽ ἔην Γλαύκη ve Θάλειά τε Κυμοδόκη τε 
Νησαίη Σπειώ vs Θόη 9 “4λίη τε βοῶπις, 40 
Κυμοϑόη vs καὶ Axvoín καὶ Διμνώρεια 
καὶ “Πελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ ᾿ἀμφυιϑόη καὶ ᾿Δγαύη, 
Zoro vs Πρωτώ τε Φέρουσά vs ΖΙυναμένη τε: 
“4εξαμένη τε καὶ Augwoy καὶ Καλλιάνειρα, 
Ζωρὶς καὶ Πανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια, 45 
Νημερτής τε καὶ ᾿Φψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα" 
ἔνϑα δ᾽ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα, 
Μαῖρα καὶ Ἐδρείϑυια ἐὐπλόκαμός v Judge 
ἄλλαι 9' αἱ κατὰ βένϑος ἁλὸς Νηφηΐδες ἦσαν] 4 
τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος" αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 
στήϑεα πεπλήγοντο, Θέτις δ᾽ ἐξῆρχε γόοιο" 

»Κλῦτε, “"ασίγνηται Νηρηΐδες, ὦ OgQ εὖ πᾶσαι 
εἴδετ᾽ ἀκούουσαι ὅσ᾽ ἐμῷ ἔνι κήδεα ϑυμῷ. 
ὥ μου ἐγὼ δειλὴ, c μοι δυσαριστοτόκε δία, 
jv ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε, 55 
ἔξοχον ἡρώων" ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος" 
τὸν μὲν ἐγὼ ϑρέψασα, φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς, 
νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἰσωῶ 
Τρωσὶ μαχησόμενον᾽ τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 
οἴκαδε νοστήσαντα, δόμον Πηλήϊον εἴσω. 60 
ὄφρα δέ μοι ξώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, 
ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ὄφρα icu. φίλον τέκος, ἠδ᾽ ἐπακούσω 
ὅττι μὲν ἵκετο πένϑος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα. ee 
Xs ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος" αἱ δὲ σὺν αὐτῇ 65 

δακρυόεσσαι an: περὶ δέ σφισι κῦμα ϑαλάσσης 
ῥήγνυτο. ταὶ δ᾽ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο. 
ἀκτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερὼ, ἔνϑα ϑαμειαὶ 
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Μυρμιδόνων εἴρυντο vé ταχὺν dug ᾿Δχιλῆα. 

τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ, 70 

ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη "λάβε παιδὸς ἔῆος, 

καί δ᾽' ὀλοφυρομένη ἔπξα πτερόεντα προσηύδα 

Τέκνον. τί κλαίξις 5 τί δέ σε φρένας ἵκετο πέν- 

006; 

ἐξαύδα, μὴ κεῦϑε" τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται 

ἐκ Διὸς, ὡς ἄρα δὴ πρίν y εὔχεο χεῖρας ἀ
νασχὼν, 19 

πάντας ἐπὶ πρύμνῃσιν ἀλήμεναι υἷας ᾿Δχαιῶν, 

σεῦ ἐπιδευομένους, παϑέειν v ἀεκήλια ἔργα." 

Τὴν δὲ βαρυ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Au 

| λεύς 

ἥτερ ἐμὴ, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος
 ἐξετέλεσσεν᾽ 

Ν᾿ λὰ τί μοι τῶν ἦδος, ἐπεὶ φίλος ὥλεϑ'᾽ ἑταῖρος, 8C 

Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων, 

ἴσον ἐμῇ κεφαλῇ᾽ τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ᾽ Ἕκτωρ 

δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια, ϑαῦμα ἰδέσϑαι, 

καλά: τὰ μὲν Πηλῆϊ ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα, 

ἤματι τῷ ὃτε δὲ βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ. 85 

αἴϑ’ ὄφελες σὺ μὲν αὖϑι uev ἀϑανάτῃς 
ἁλίῃσιν 

ναίειν, Πηλεὺς δὲ ϑνητὴν ἀγαγέσϑαι ἄκοιτιν. 

νῦν δ᾽, ἵνα καὶ σοὶ πένϑος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη 

παιδὸς ἀποφϑιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξξαι αὕτις 

οἴκαδε νοστήσαντ;, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ ϑυμὸς ἄνωγεν 90 

ξώειν οὐδ᾽ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἵ xe μὴ Ἕκτωρ 

πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσῃ, 

Πατρόκλοιο δ᾽ ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.““ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα 

οὐκύμορος δή μοι» τέκος, ἔσσεαι, οἷ᾽ ἀγορεύεις" 95 

αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεϑ᾽ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος." 

Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς .4χιλ- 

λεύς 
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s TÍO τεϑναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ lusidov ἑταίρῳ 
κτεινομένῳ ἐπαμῦναι" ὁ μὲν μάλα τηλόϑιε πάτρης 
ἔφϑιτ᾽, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενξσϑαι. 100 
νῦν δ᾽, ἐπεὶ οὐ νέομαί p φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος οὐδ᾽ ἑτάροισιν 
τοῖς ἄλλοις, οὗ δὴ πολέες δάμεν" Ἕκτορι δίῳ, 
ἀλλ᾽ ἦμαι παρὰ vijvoww ἐτώσιον ἄχϑος ἀρούρης. 
τοῖος ἐὼν οἷος οὔτις. Ay χαλκοχιτώνων 105 
ἐν πολέμῳ᾽ ἀγορῇ δέ v ἀμείνονές &(GL καὶ ἄλλοι. 
ὡς ἔρις ἔκ τε ϑεῶν ἔκ v ἀνθρώπων ἀπόλοιτο, 
καὶ χόλος, O07. ἐρέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι, 
ὕστε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο, | 
ἀνδρῶν ἐν στήϑεσσιν ἀέξεται ἠὔτε καπνός" [10. 
ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν “Δ“γαμέμνων. | 
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν, ἀχνύμενοί πξρ, 
ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ. 
νῦν δ᾽ εἶμ᾽, ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω, 
"Exvogu: κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξομαι. ὁππότε κεν δὴ 115 
Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ᾽ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι. 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα, 
ὅσπερ φίλτατος ἔσκε Zi Κρονίωνι à ἄνακτι" 
ἀλλά é Moto ἐδάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης. 
ὡς καὶ ἐγὼν, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται, 120 
κείσομ' ; ἐπεί κε ϑάνω" νῦν δὲ κλέος ἐσϑλὸν ἀροίμην 
καί τινὰ Τρωϊάδων καὶ “Ζ]αρδανίδων βαϑυκόλπων, 
ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων 
δάκρυ᾽ ὀμορξαμένην, ἀδινὸν στοναχῆσαι ἐφξέην" 
γνοῖεν δ᾽ ὡς δὴ δηρὸν ἐ ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι. 125 
μηδέ μ᾽ ἔρυκε μάχης, φιλέουσά περ’ οὐδέ ue πεί- 

δεις." 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεξα 

»αὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον, ἐτήτυμον" οὐ κακόν ἐστιν 
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τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεϑρον᾽ 

ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται» 180 

χάλκεα μαρμαίροντα" τὰ μὲν κορυϑαίολος Ἕκτωρ 

αὐτὸς ἔχων ὦμοισιν ἀγάλλεται" οὐδέ € φημι 

δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσϑαι; ἐπεὶ φόνος ἐγγύϑεν αὐτῷ" 

ἀλλὰ σὺ μὲν μήπω καταδύσεο μῶλον Ζρηος; 

πρίν y ἐμὲ δεῦρ᾽ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι" 135 

ἠῶϑεν γὰρ νεῦμαι, Gu ἠελίῳ ἀνιόντι; 

τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ᾽ Ἡφαίστοιο ἄνακτος.“ 

Ὃς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεϑ' υἷος ἐῆος. 

καὶ στρεφϑεῖσ᾽ ἁλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα 

,Tusig μὲν νῦν δῦτε ϑαλάσσης εὐρέα κόλπον, 140 

ὀψόμεναί τε γέρονϑ᾽ ἅλιον καὶ δώματα πατρὸς; 

καί οἵ πάντ᾽ ἀγορεύσατ᾽' ἐγὼ δ᾽ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον 

siu, παρ Ηφαιστον κλυτοτέχνην, ol κἱ ἐθέλῃσιν 

υἱεῖ ἐμῷ δόμεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα." 

Ὡς ἔφαϑ᾽, αἱ δ᾽ ὑπὸ κῦμα ϑαλάσσης αὐτίκ᾽ ἔδυ- 

| | 6v: 143 

ἡ δ᾽ aov Οὔλυμπόνδε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεξα 

ἤτεν, ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε ἐνείκαιυ. 

Τὴν μὲν ἄρ᾽ Οὔλυμπόνδε πόδες φέρον" αὐτὰρ 

᾿Δ4χαιοὶ 

θεόπεσίῳ ἀλαλητῷ ὑφ᾽ “Εκτορος ἀνδροφόνοιο 

φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο. 150 

οὐδέ xs Πάτροκλόν περ ἐὔκνήμιδες ᾽Αχαιοὶ 

ἐκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν; ϑεράποντ᾽ ᾿Δχιλῆος᾽ 

αὖτις γὰρ δὴ τόνγε κίχον λαός τε καὶ ἵππον 

Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς, φλογὶ εἴκελος ἀλκήν. 

τρὶς μέν μιν μετόπισϑε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ 

ἑλκέμεναι μεμαὼς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα᾽ 156 

τρὶς δὲ δύ᾽ Αἴαντες, ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν, 

νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν'" ὃ δ᾽ ἔμπεδον, ἀλκὶ πεποιϑὼς, 
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ἄλλοτ ἐπαΐξασκε κατα μόϑον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

στάσκε μέγα ἰάχων" ὀπίσω δ᾽ οὐ χάζετο πάμπαν. 160 

ὡς δ᾽ ἀπὸ σώματος οὔτι λέοντ᾽ αἴϑωνα δύνανται 

ποιμένες ἄγφαυλοι μέγα πεινάοντα δίεσϑαι, 

ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ 

Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπὸ vexQoU δειδίξασϑαι. 

καί νυ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 165 

εἰ μὴ Πηλείωνι ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 

ἄγγελος ἦλθε ϑέουσ᾽ ἀπ᾽ Ὀλύμπου ϑωρήσσεσϑαι; 

κρύβδα Διὸς ἄλλων ve (ev: πρὸ γὰρ ἠκέ μιν Ἥρη. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

,,09660, Πηλείδη, πάντων ἐκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν᾽ 179 

Πατρόκλῳ ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις oiv à 

didi πρὸ νεῶν. οἱ δ᾽ ἀλλήλους ὀλέκουσιν, 

of μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος πέρι τεθνη θύρα, 

οἱ δὲ ἐρύσσασϑαι ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 

Τρῶες ἐπιϑύυουσι" μάλιστα δὲ φαίδιμος" Extoo 176 

ἑλκέμεναι u£uovev: κεφαλὴν δέ ἑ ϑυμὸς ἀνώγει 

πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι, ταμόνϑ᾽ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς. 

ἀλλ᾽ ἄνα, μηδ᾽ ἔτι κεῖσο- σέβας δέ σὲ ϑυμὸν (xéc$o, 

Πάτροκλον Toce: κυσὶν μέλπηϑρα οὐ ρόρος 

σοὶ λώβη. al κέν τι νέκυς ἠσχυμμένος &A91.* 180 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα ποδάρκης δῖος quieta 

| »1ot 9a, τίς γάρ σὲ ϑεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἡκὲν ; ̂  

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 

| » Hon ue προέηκε, Ζιὸς κυδρὴ παράκοιτις᾽ 

οὐδ᾽ οἷδε Κρονίδης ὑψίζυγος οὐδὲ τις ἄλλος 188 

; ἀϑανάτων, ot Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται."" 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿χιλ- 
λεύς 

πῶς v ἄρ᾽ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχεα κεῖνοι" 

μήτηρ δ᾽ οὔ με φίλη πρίν y. εἴα ϑωρήσσεσϑαι, 
Homeri Ilias. 94 
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πρίν y αὐτὴν ἐλθοῦσαν £v ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι" 190 j 

στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο zo οἰσέμεν ἔντεα καλά. E 

Zilov δ᾽ oU τευ olde τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω, 

εἰ μὴ «Ἰαντὸς γ8 σάκος Τελαμωνιάδαο. 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 00^, ἔλπομ᾽, ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ; 

ἐγχεὶ δηϊόων περὶ Πατρόκλοιο Sj«vovcos. 195 . 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις : 

εὖ vv καὶ ἡμεῖς ἰδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε ἔχονται" 

GAX αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηϑι, 

αἵ κέ σ᾽ ὑποδδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ᾿Δφήϊοι υἷες ᾿ἡχαιῶν 200 - 

τειρόμενοι" ὀλίγη δέ v ἀνάπνευσις πολέμοιο.“ 

Ἧ μὲν dg ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 

αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς ὦρτο διέφιλος " ἀμφὶ δ᾽ ᾿4ϑήνη 

ὦμοις ἰφϑέμοισι βάλ αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν, 

ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα ϑεάων 00 

χρύσεον, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανοῶσαν. 

ὡς δ᾽ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰϑέρ᾽ ἵκηται. 

τηλόϑεν ἐκ νήσου, τὴν δήϊοι Gui ova, 

οἵτε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Agr 

ἄστεος ἐκ σφετέρου" ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι 210. 

πυρσοί τε φλεγέϑουσιν ἐπήτριυμοι; ὑψόσε δ᾽ αὐγὴ 

γίγνεται ἀΐσσουσα, περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι; | 

αἵ κέν πῶς σὺν νηυσὶν ἀρῆς ἀλκτῆρες ὑκωνται" 

ὡς ἀπ᾿ ᾿ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰϑέρ᾽ ἵκανεν. 

στῆ δ᾽ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος. οὐδ᾽ ἐς ᾿Δχαιοὺς 

μίσγετο" μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίξετ᾽ ἐφετμήν. 216. 

ἔνϑα στὰς ijUG , ἀπάτερϑε δὲ Παλλὰς ᾿4ϑήνη 

φϑέγξατ᾽- ἀτὰρ Τρώεσσιν £v ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν. 

ὡς δ᾽ ὅτ ἀριξήλη φωνὴ, ὅτε τ ἴαχε σαλπιγξ 

ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὕπο ϑυμοραϊστέων, 220 

ὡς τότ᾽ ἀριξήλη φωνὴ yévev Αἰακίδαο. 
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ἱ δ᾽ ὡς ovv tov ὄπα χάλκεον «Αἰακίδαο, 

σιν ὀρίνϑη ϑυμός" ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι 

ἣν ὄχεα τρόπεον᾽ ὄσδοντο γὰρ ἄλγεα ϑυμῷ. 

ἡνέοχοι δ᾽ ἔχπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ 225 

εὐνὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαϑύμου ΠΠηλείωνος 

αιόμενον". τὸ δὲ δαῖε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη. 

ois μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ᾽ ἴαχε δῖος ̓ Δχιλλεὺς, 
gig δὲ κυκήϑησαν Τρῶες κλειτοί T ἐπίκουροι. 

v9« δὲ καὶ τότ᾽ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι 230 

iul σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ 
᾿σπασίως Πάτροκλον ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντες 
τϑεσαν ἐν λεχέεσσι: φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι 
υυρόμενοι" μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ᾽ “Αχιλλεὺς 

ἄκρυα ϑερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον — 235 

ipee OV ἐν φέρτρῷ δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ. 

ὃν δ᾽ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 

ς πόλεμον, οὐδ᾽ αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα. 

Ἠέλιον δ᾽ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Hg 

γέμψεν ἐπ᾽ Kixeavoto ῥοὰς ἀέκοντα νέεδϑαι΄ 6 Ο 340 

Πέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ayouol 

ρυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο. 

Τρῶες δ᾽ «v9 ἑτέρωϑεν ἀπὸ Ἀρατεφῆς ὑσμίνης 
ὠρήσαντες ἔλυσαν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους. 
ς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντο, πάρος δόρποιο μἐέδεσϑαι. 245 
ρϑῶν δ᾽ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ, οὐδέ τις ἔτλη 
ξεσϑαι" πάντας γὰρ £y τρόμος; 0Uvsex ᾿Δχιλλεὺς 

ξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ' ἀλεγεινῆς. 

οἷσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ἠρχ ἀγορεύειν 

Πανϑοίδης" ὁ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. 950 
βατορι δ᾽ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ᾽ ἐν νυχτὶ γένοντο" 
(AA ὁ μὲν ἂρ μύϑοισιν, ὁ δ᾽ ἐγχεὶ πολλὸν ἐνίκα" 
duy ἐυὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 

21" 
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Aui μάλα φράξεσϑε, φίλοι" κέλομαι γὰρ ἔγωγε 

ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μίμνειν Ἠῶ ὃῖαν 259! 

ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν" ἑκὰς δ᾽ ἀπὸ τείχεος εἰμεν. 

ὄφφα μὲν οὗτος ἀνὴρ “4γαμέμνονι μήνιε δίῳ, 

τόφρα δὲ ῥηΐτεροι πολεμίζειν ἦσαν “4χαιοί᾽ 

χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε ϑοῆς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων; 

ἐλπόμενος νῆας αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας. 260 

VUL δ᾽ αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα Im εἰωνα * 

οἷος κείνου ϑυμὸς ὑπέρβιος, οὐκ ἐθελήσει 

μέμνειν ἐν πεδίῳ, ὅϑι περ Τρῶες καὶ ᾿4χαιοὶ 

ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος -Aonos δατέονται, 

ἀλλὰ περὶ πτόλιός τὲ μαχήσεται ἠδὲ γυναικῶν. 265 

ἀλλ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίϑεσϑέ uot ὧδε γὰρ ἔσται. 

νῦν μὲν νὺξ ἀπέπαυσε ποδώκεα Πηλείωνα 

ἀμβροσίη; εἰ δ᾽ ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ᾽ ἐόντας 

αὔριον ὁρμηϑεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν 

γνώσεται ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται" Ἴλιον ἵοὴν 210 

ὅς X&€ φύγῃ, πολλοὺς ὃὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται 

Τρώων" αἱ γὰρ δή μοι ἀπ᾽ οὔατος ὧδε γένοιτο. 

εἰ δ᾽ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιϑώμεϑα, κηδόμενοί περ; 

νύκτα μὲν εἶν ἀγορῇ σϑένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι 

ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες T. ἐπὶ τῇς ἀραρυῖαι 215 

μακραὶ ἐὔξεστοι ἐξευγμέναι εἰρύσσονται. 

πρῶϊ δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

στησόμεϑ' ἂμ πύργους" τῷ δ᾽ ἄλγιον, αἵ X ἐθέλῃσιν 

ἐλθὼν ἐκ dad περὶ τείχεος ἄμμι μἄχεσϑαι. 

ἂψ πόλιν εἶσ᾽ ἐπὶ νῆας, ἐπεί X! ἐριαύχενας ἵππους 280 

παντοίου δρόμου ἄσῃ ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάξων. 

εἴσω δ᾽ οὔ μιν ϑυμὸς ἐφορμηϑῆναι ἐάσει, 

οὐδέ ποτ᾽ ἐκπέξρσει" πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδοντι δι" 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυϑ ίολος 

Ἕκτωρ 

Ἂ 
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,.IHovAvódue, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύ- 

| εις, 285 

ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας. 

ἡ οὔπω κεκόρησϑε ἐελμένοι ἔνδοϑι πύργων; 

πρὺν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνϑρωποι 

πάντες μυϑέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον" 

νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλὰ, 290 

πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν 

χτήματα περνάμεν᾽ ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς. 

νῦν δ᾽ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω 

χῦδος ἀρέσϑ' ἐπὶ νηυσὶ, ϑαλάσσῃ v ἔλσαι A youove, 

νήπιε, μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν᾽ ἐνὶ δήμῳ. 295 | 

οὐ y&Q τις Τρώων ἐπιπείσεται" οὐ γὰρ ἐάσω. 

ἀλλ ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω; πειϑώμεϑα πᾶντες. 

νῦν μὲν δόρπον ἔλεσϑε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν, 

καὶ φυλακῆς μνήσασϑε, καὶ ἐγρήγορϑε ξκαστος" 

“Τρώων δ᾽ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιαξει,  — 300 

συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι, 

τῶν. τινὰ (βέλτερόν. ἐστιν ἐπαυρέμεν ἤπερ ᾿4χαιούς. 

"root δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξυν Ἄρηα. 

εἰ δ᾽ ἐτεὸν παρὰ ναῦὔφυν ἀνέστη δῖος ̓Δχιλλεὺς, 305 

ἄλγιον, aix ἐθέλῃσι, τῷ ἔσσεται. οὔ μιν ἔγω y& 

[ δύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μαλ ἄντην 

στήσομαι, T] κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἤ κε φεροίμην. 

Bvvos Ἐνυάλιος, καί ts κτανέοντα κατέκτα." 

Ὡς" Exvao ἀγόρευ, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν 810 

νήπιοι" ἐκ γάρ σφεῶν φρένας εἵλετο Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 

Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπήνησαν κακὰ μητιόωντι, 
1 Πουλυδάμαντι δ᾽ ἄρ᾽ οὔτις, ὃς ἐσϑλὴν φράξετο βου- 

P λήν. 

δόρπον ἔπειϑ' εἴλοντο κατὰ στρατόν αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ 

V ν᾿ 
v 
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παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 818 
τοῖσι δὲ Πηλείδης ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, 
χεῖρας ἐπ ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσσιν ἑταίρου, 
πυκνὰ μάλα στενάχων ὥστε λὶς ἠγένειος, 

ὃ ῥα 9 ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος. ἁρπάσῃ ἀνὴρ 

ὕλης ἐκ πυκινῆς" ὁ δέτ᾽ ἄχνυται ὕστερος AQ Ov, 320 
πολλὰ δέ v ἄγκε ἐπῆλϑε μετ᾽ ἀνέρος l'yw ἐρευνῶν, 
εἶ ποϑὲεν ἐξεύροι" μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ: 
ὃς ὁ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν β 
»4 πόποι, ἦ δ᾽ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ, - 

ϑαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγαροισιν" 325 
qv δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν 
Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν. 
ἀλλ᾽ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ" 
ἔμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι 
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νοστήσαντα 880 
δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς 
οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ: αὐτοῦ γαῖα καϑέξει. 
νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν. Πάτροκλε, σεῦ ὕστερος εἶμ᾽ ὑπο 

γαῖαν. 

οὔ δε πρὶν κτεριῶ, πρίν y Ἕκτορὸς ἐνθ ἀδ᾽ ἐνεῖκαι 
τεύχεα καὶ κεφαλὴν, μεγαϑύυμου σοῖο φονῆος. 335 
δώδεκα δὲ προπάροιϑε πυρῆς ἀποδειροτομήσω 
Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέϑεν κταμένοιο yoAc (s. 
τόφρα δέ μοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αὕτως, 
ἀμφὶ δὲ σὲ Τρωαὶ καὶ “αρδανίδερ βαϑύκολποι 
κλαύσονται νύκτας τε καὶ ἤματα δακρυχέουσαι, 340 
τὰς αὐτοὶ καμόμεσϑα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ, 
πιείρας πέρϑοντε πόλεις μερόπὼν ἀνθρώπων." 
Ἃς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος 4χιλλεὺς 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα τάχιστα 
Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα. δ846 



 IAIAA0XZ XVIIL 375 

οὗ δὲ λοετροχύον τρίποδ᾽ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ, 
ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες" 
γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, ϑέρμετο δ᾽ ὕδωρ. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ ξέσσεν ὕδωρ ἐνὶ voz χαλκῷ, 

- «ol τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ ἐλαίῳ, 350 
ἐν δ᾽ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο᾽ 
ἕν λεχέεσσι ὃξ ϑέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν 
ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καϑύπερϑε δὲ φαρεὶ λευκῷ. 
[ E. μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ᾽ Ay ῇα 
Μυρμιδόνες Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες 858 

Ζεὺς δ᾽ Ἥρην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τὲ 
E- » Exguses καὶ ἔπειτα; βοῶπις πότνια Ἥρη. 
᾿ ἀνστήσασ᾽ ᾿4χιλῆα πόδας ταχύν᾽ ἡ ῥὰ νυ σεῖο 
ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο καρηκομόωντες "Aqouot.A 
- Τὸν δ᾽ ημείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Hoy 860 
 ναἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες. 

καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι, 
βόπερ ϑνητός v ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν" 
πῶς δὴ ἔγωγ᾽, Y φημι ϑεάων ἔμμεν ἀρίστη, 
ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 368 
κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι uev ἀϑανάτοισιν ἀνάσσεις, 
ovx ὄφελον Τρώεσσι κοτεσσαμένη κακὰ ocio; 
Ἃς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον᾽ 

Ἡφαίστου δ᾽ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεξα 
ἄφϑιτον ἀστερόεντα, μεταπρεπέ᾽ ἀϑανάτοισιν, 5370 
χάλκεον, ὅν ῥ᾽ αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων. 
τὸν δ᾽ εὑρ᾽ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας, 
σπεύδοντα. τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν 
ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐϊὐσταϑέος μεγάροιο, 
χρύσεα δέ σφ᾽ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυϑμένι ϑῆκεν, 315 
ὄφρα οἱ αὐτόματοι ϑεῖον δυσαίατ᾽ ἀγῶνα 
ἠδ᾽ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο, ϑαῦμα ἰδέσϑαι. 

An uet 0 PIRE V  ΥΥΡῊ ὧὐ Ὑ s oer Ars Meo ed “ἘΔ, 

ὌΡΕΙ i 
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οἵ δ᾽ ἦτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ᾽ οὔπω 
δαιδάλεα προσέκειτο᾽ τά ῥ᾽ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς. 
ὄφρ ὃγε ταῦτ᾽ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν, 880 
τόφρα οἱ ἐγγύϑεν ἦλϑε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεξα. 
τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος, 
καλὴ, τὴν ὥπυιε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις" 
ἔν v ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος v ἔφατ᾽ ἔκ v ὀνόμαξεν 

Τίπτε, Θέτι τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ 385 
αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γὲ μὲν οὔτν ϑαμίζεις. 
ἀλλ ἕπεο προτέρω. ἵνα τοι πὰρ ξείνια ϑείω."“ 
Ὡς ἄρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα ϑεάων. 

τὴν μὲν ἔπειτα καϑεῖσεν ἐπὶ ϑρόνου ἀργυροήλου, 
καλοῦ δαιδαλέου: ὑπὸ δὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἤεν᾽ 890 
κέκλετο δ᾽ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τὲ μῦϑον 

[4 , »- , 
“Ἥφαιστε. πρόμολ᾽ ὦδε: Θέτις νύ τι σεῖο γατίζει.", » 7 ERN od Ax X 

x ?! , 

tjv Ó ἡμείβεν ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 
Ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοέη ϑεὸς ἔνδον “11 0 1j g 9 

ἤ μ᾽ ἐσάωσ᾽, ὅτε w ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα 395 
μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, | μ᾽ ἐθέλησεν 
κρύψαι χωλὸν ἐόντα τότ᾽ ἂν πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ, 
εἰ μή μ' Εὐρυνόμη τε Θέτις 9' ὑπεδέξατο κολπῷῳ. 
Εὐρυνόμη, ϑυγάτηρ ἀψορρόου ᾿Φκεανοῖο. 
τῇσι παρ᾽ εἰνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλὰ, 400 

πόρπας τὲ γναμπτάς 9' ἕλικας καλυκᾶς τε καὶ ὃρ-- 

μους 

ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ᾽ περὶ δὲ ῥόος ἸΦκεανοῖο 
ἀφρῷ μορμύρων δέεν ἄσπετος" οὐδέ τις ἄλλος 
ἤδεεν οὔτε ϑεῶν οὔτε ϑνητῶν ἀνθρώπων, 
ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ uw ἐσάωσαν. 405 
ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει" τῷ μὲ μάλα χρεὼ 
πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ξωαγρια τίνειν. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἵ παράϑες ξεινήϊα καλὰ, 
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|. ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποϑείομαι ὅπλα ve πάντα." 
Ἦ καὶ ἀπ ἀκμοϑέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη 410 

-J χωλεύων᾽ ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί. 

| φύσας μέν ῥ᾽ ἀπάνευϑε τίϑει πυρὸς, ὅπλα τε πάντα 

| Ac«ovex ὃς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο" 
σπόγγῳ δ᾽ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ᾽ ἀπομόργνυ 
αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήϑεα λαχνήεντα, 415 
δῦ δὲ qv, ἕλε δὲ empor παχὺ, βὴ δὲ ϑύυραξε 
χωλεύων᾽ ὑπὸ δ᾽ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι 

1j χρύσειαι, ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυζαι. 
E. τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ 

καὶ σϑένος, ἀϑανάτων δὲ ϑεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν. 430 
αἱ μὲν ὕπαιϑα ἄνακτος ἐποίπνυον" αὐτὰρ ὁ ἔρρων 
πλησίον, ἔνϑα Θέτις Jos ἐπὶ ϑρόνου ife φαεινοῦ, 
ἔν Y ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος 7 ἔφατ᾽ ἔκ v ὀνόμαξεν 

»Tizvrse, Θέτι τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ 
αἰδοίη Té φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔτι ϑαμίζεις. 425 

 αὖδα ὅ τι φρονέεις" τελέσαι δέ ue ϑυμὸς ἄνωγεν, 
εἰ δύναμαι τελέσαι ye καὶ εἰ τετελεσμένον ἑἐστίέν."" 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα 
ἢ »Ἡφαιστ᾽, ii ἄρα δή τις; ὅσαι ϑεαί sio. ἐν Ὀλύμπῳ. 
 τοσσάδ᾽ ἐνὶ φρεσὶν ἧσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρὰ, 430 

066 ἐμοὶ ἑ &x πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν; 
ἐκ μέν w ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν, 

E Αἰακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν πολλὰ μάλ᾽ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ 
κεῖται ἐνὶ μεγάροις ἀρημένος, ἄλλα δέ dA yv: 435 

υἱὸν ἐπεί μου δῶκε γενέσϑαι ve τραφέμεν τε, 
E ἔξοχον ἡ ἡρώων᾽ ὁ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος" 
- TOv μὲν ἐγὼ ϑρέψασα φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς, 
νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω 

Τρωσὶ μαχησόμενον'᾽ τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 440 
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οἴκαδε νοστήσαντα, δόμον Πηλήϊον εἴσω. 
ὄφρα δέ μοι ξώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, 

ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 

κούρην ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον visg ᾿4χαιῶν, 

τὴν eu ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων ᾿ΔἽγαμέμνων. 445 

ἤτοι ὁ τῆς ἀχέων φρένας ἔφϑιεν" αὐτὰρ ᾿Δἀχαιοὺς 

Τρῶες ἐπὶ πρύμνῃσιν ἐείλεον, οὐδὲ ϑύραξε 

εἴων ἐξιέναι. τὸν δὲ λίσδοντο γέροντες 

“ργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνόμαξον. 

&9 αὐτὸς μὲν ἔπειτ᾽ ἠναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι; 450 

αὐτὰρ ὁ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἔσσεν, 

πέμπε δέ μιν πόλεμόνδε, πολὺν δ᾽ ἅμα λαὸν ὄπασσεν. 

πᾶν δ᾽ ἦμαρ μάρναντο περὶ Σικανῇσι πύλῃσιν" 

καί νύ xev αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραϑον, εἰ μὴ "AnoÀÀov 

πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 455 

ἔχταν ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκεν. 

τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναϑ᾽ ἱκάνομαι; aix ἐδέλῃσθϑα 

υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν 

καὶ καλὰς κνημῖδας, ἐπισφυρίοις ἀραρυίας, 

καὶ ϑώρηχ᾽ ὃ γὰρ ἦν οἷ, ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος S9 

Τρωσὶ δαμείς" ὁ δὲ κεῖται ἐπὶ χϑονὶ ϑυμὸν ἀχεύων ““ 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 

» Paper" μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 

αἱ γάρ μὲν ϑανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην 

νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἵκάνοι, 466 

ὥς οἵ τεύχεα καλὰ παρέσσεται; οἷά τις αὖτε 

ἀνθρώπων πολέων ϑαυμάσσεται, ὃς κεν ἴδηται. es 

Ὃς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ᾽ ἐπὶ φύσας, 

τὰς δ᾽ ἐς πῦρ ἔτρεψε, κέλευσέ τε ἐργάξεσϑαι. 

φῦσαι δ᾽ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων, 476 

παντοίην εὔπρηστον ἀὐτμὴν ἐξανιεῖσαι, 

ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε, 
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ὅππως Ἤφαιστός v ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο 
χαλκὸν δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε 

καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον" αὐτὰρ ἔπειτα 478 
ϑῆκεν. ἐν ἀκμοϑέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ 
᾿ῥαιστῆρα κρατερὴν, ἑτέρηφι ὃὲ γέντο πυράγρην. 

Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα ve στιβαρόν τὲ 
πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ᾽ ἄντυγα βαλλε φαεινην, 
τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ᾽ ἀργύρεον τελαμῶνα. 480 
πέντε δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες" αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 
ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ᾽, ἐν δ᾽ οὐρανὸν, ἐν δὲ θάλασσαν, 
ἠέλιόν τ᾽ ἀκάμαντα σελήνην ve πλήϑουσαν, 
ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τάτ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωται, 486 
Πληϊάδας 9' γάδας vs, τό τε σϑένος Φρίωνος 
"ἄρκτον 9', ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, 
ἥτ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ ᾿ϑρίωνα δοκεύει, 
οἴῃ δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ἰϑκεανοῖο. 
Ἔν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων 490 

καλάς. ἐν τῇ μέν δὰ γάμοι v ἔσαν εἰλαπίναι τε; 
νύμφας δ᾽ ἐκ ϑαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων 

ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ᾽ ὑμέναιος ὀρώρει" 
κοῦροι δ᾽ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 
αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον" αἱ δὲ γυναῖκες 490 
ἱστάμεναι ϑαύμαξον ἐπὶ προϑύροισιν ἑκάστη. 
λαοὶ δ᾽ εἶν ἀγορῇ ἔσαν ἀϑροόοι" ἔνϑα δὲ νεῖκος 
᾿ὠρώρει, δύο δ᾽ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς 
ἀνδρὸς ἀποφϑιμένου" ὁ μὲν εὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 
δήμῳ πιφαύσκων, ὁ δ᾽ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι" 500 
ἄμφω δ᾽ ἰέσϑην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσϑαι. 
λαοὶ δ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον, ἀμφὶς ἀρωγοί: 

κήρυκες δ᾽ ἄρα λαὸν ἐρήτυον᾽ οἱ δὲ γέροντες 

εἴατ᾽ ἐπὶ ξεστοῖσι λίϑοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ. 
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σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ᾽ ἔχον gegogowvov: 505 
τοῖσιν ἔπειτ᾽ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δέίκαζον. 
κεῖτο δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα, 
τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἐϑύντατα εἴποι. 

Τὴν δ᾽ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ εἴατο λαῶν 

τεύχεσι λαμπόμενοι. δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλὴ, 510 
ἠὲ διαπραϑέειν ἡ ἄνδιχα πάντα δάσασϑαι,. 
κτῆσιν ὅσην πτολίεϑρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργοι" 
of δ᾽ οὔπω πείϑοντο, λόχῳ δ᾽ ὑπεϑωρήσσοντο. 
τεῖχος μέν Ó ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέχνα 
ῥύατ, ἐφεσταότες, μετὰ δ᾽ ἀνέρες οὖς ἔχε γῆρας" 515 
οἱ δ᾽ ἴσαν" ἠρχε δ᾽ ἄρα σφιν Aene καὶ Παλλὰς AOT v1, 
ἄμφω χρυσείω. χρύσεια δὲ εἵματα ἔσϑην, 
καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥστε ϑεώ περ, 
ἀμφὶς ἀριξήλω: λαοὶ δ᾽ ὑπ᾽ ὀλέζονες ἤσαν. 

οἱ δ᾽ ὅτε δή Q ἵκανον ὅϑι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι, 520 
ἐν ποταμῷ, ὅϑι v ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν, 
ἔνϑ᾽ ἄρα τοίγ᾽ ἵξοντ᾽ εἰλυμένοι αἴϑοπι χαλκῷ. 

τοῖσι δ᾽ ἔπειτ ἀπάνευϑε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν, 
δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς. 
οἱ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ᾽ ἀμ ἕποντο νομῆες 525 
τερπόμενοι σύριγξι" δόλον δ᾽ οὔτι προνόησαν. 
o μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ᾽ ἔπειτα 
τάμνοντ᾽ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ 
ἀργεννῶν ὀΐων, κτεῖνον δ᾽ ἐπὶ μηλοβοτῆρας. 
of δ᾽ ὡς οὖν ἐπύϑοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν 530 
εἰράων προπάροιϑε καϑήμενοι, αὐτίκ ἐφ᾽ ἵππων 
βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαϑον, αἶψα δ᾽ ἵκοντο. 
στησάμενοι δ᾽ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ᾽ ὄχϑας, 
βάλλον δ᾽ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 
ἐν δ᾽ Ἔρις, ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ᾽ ὀλοὴ Κὴρ. 535 
ἄλλον ξωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον, 
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ἄλλον τεϑνηῶτα κατὰ μόϑον ἕλκε ποδοῖιν" 
οεἶμα δ᾽ ἔχ ἀμφ᾽ ὥμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν. 

, 3 

ὠμίλευν δ᾽ ὥστε ξωοὶ βροτοὶ ἠδ᾽ ἐμάχοντο, 
νεκρούς v ἀλλήλων ἔουον κατατεϑνηῶτας. 54^ 
"Ev δ᾽ ἐτέϑει νειὸν μαλακὴν, πίειραν ἄρουραν 2 μαλακὴν; πίξιραν ἄρουραν, 

3 - ’ “Ὁ δ. cif εὐρεῖαν τρίπολον᾽ πολλοὶ ὃ ἀροτῆρες év αὐτῇ 
, 34 / » Now 

ξεύυγεα δινεύοντες ἑλαστρεον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

- of δ᾽ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης, 
τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου ὅ4. 

δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών τοὶ δὲ στρέψασκον «v ὄγμους, 
ἱέμενοι νειοῖο βαϑείης τέλσον ἱκέσϑαι. 
ς P1 P ) » , , X 3. ΕΥ̓͂ 

ἡ δὲ μελαίνετ ὀπισϑὲεν, ἀρηρομένῃ δὲ égxet, 

χρυσείη περ ἐοῦσα᾽ τὸ δὴ περὶ ϑαῦμα τέτυκτο. 
Ἐν δ᾽ ἐτίϑει τέμενος βαϑυλήϊον ἔνϑα δ᾽ ἔρυϑοι | 550 

ἥμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες. 
δράγματα δ᾽ ἄλλα uev ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραξε, 
ἄλλα δ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο. 

PA $7 3413.52 ^ 3 L 2 Α 3 

τρεῖς ὃ ἀρ ἀμαλλοδετῆρες 6QéOTCOCV* αὑταρ ὁπισϑὲν 

παῖδες δραγμεύοντες, ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες, δ68 
ἀσπερχὲς πάρεχον᾽ βασιλεὺς δ᾽ ἐν τοῖσι σιωπῇ 
σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπὶ ὄγμου γηϑόσυνος κῆρ. 

: , ? 5 , e A te ^ , 

— κήρυχες δ᾽ ἀπανευϑὲν vxo δρυὶ δαῖτα πένοντο, 
βοῦν δ᾽ ἱερεύσαντες μέγαν Gugezov: ai δὲ γυναῖκες 
δεῖπνον ἐρίϑοισιν AsUx ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον. 560 
“Ἐν δ᾽ ἐτίϑεν σταφυλῇσι μέγα βρίϑουσαν ἀλωὴν 

καλὴν χρυσείην: μέλανες δ᾽ ἀνὰ βότρυες ἦσαν, 
ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν. 

r 3 Ἁ ’ὔ , A 2. » 

ἀμφὶ δὲ, κυανέην κάπετον, περὶ δ᾽ ἔρκος ἔλασσεν 
 χασσιτέρου᾽ μία δ᾽ οἴη ἀταρπιτὸς rev ἐπ᾿ αὐτὴν, 568 
τῇ νίσσοντο φορῆες, ὅτε τρυγόφεν ἀλωήν. 
παρϑενικαὶ δὲ καὶ ἠΐϑεοι ἀταλὰ φρονέοντες 
σλεχτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν. 
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τοῖσιν δ᾽ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ 

ἱμερόεν κυϑάριξε, λένον δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν 570 

λεπταλέῃ φωνῇ᾽ rol δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῆ 

μολπῇ T ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο. 

Ἐν δ᾽ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρϑοκραιράων᾽ 

αἱ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου T£, 

μυκηϑμῷ δ᾽ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομόνδε 516 

πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δονακῆα. 

χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ᾽ ἐστιχόωντο βόεσσιν 

τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο. 

σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ᾽ ἐν πρώτῃσι βόεσσιν 

ταῦρον ἐρύγμηλον éyérqv: ὁ δὲ μακρὰ μεμυκῶς 580 

ξλκετο- τὸν δὲ κύνες μετεκίαϑον ἠδ᾽ αἰξζηοί. 

τὼ μὲν ἀναρρήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοξίην 

ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον" οὗ δὲ νομῆες 

αὕτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες. 

of δ᾽ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων, δ86 

ἱστώμενοι δὲ μάλ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ T ἀλέοντο. 

Ἐν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις, 

ἐν καλῇ βήσσῃ, μέγαν οἰῶν ἀργεννάῶων, 

σταϑμούς τε κλισίας τξ κατηρεφέας ἰδὲ σηκοῦς. 

Ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγνήεις, 6590 

τῷ ἴκελον οἷόν zov ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ 

Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ ᾿Αριάδνῃ. 

ἔνϑα μὲν ἠΐϑεοι καὶ παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι 

ὠρχεῦντ᾽, ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες. 

τῶν δ᾽ αἱ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἵ δὲ χιτῶνας 595 

εἴατ ἐὐννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ" 

καί δ᾽ ai μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οὗ δὲ μαχαίρας 

εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων. 

oí δ᾽ ὁτὲ μὲν ϑρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσιν 

δεῖα ud, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν 600 
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E Tee κεραμεὺς πειρήσεται, el κε ϑέῃσιν" 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ ϑρεξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισιν. 
πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταϑ'᾽ ὅμιλος 
τερπόμενοι" μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς 
— qoou/tov: δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾿ αὐτοὺς 605 
μολπῆς ἐξάρχοντος ἐδίνευον κατὰ μέσσους. 
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"Ev δ᾽ ἐτίϑει ποταμοῖο μέγα od évog Ὠκεανοῖο 
| &vcrvya πὰρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν T£, 

τεῦξ᾽ ἄρα oí ϑώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς, 610 
 χεῦξε δέ οἵ κόρυϑα βριαρὴν κροτάφοις ἀραρυῖαν, 

᾿ καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἥκεν, 

τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο. 

EN. 

-—- E. E 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πάνϑ᾽ ὅπλα κάμε κλυτὸς ἀμφιγυήεις. 
E. μητρὸς ᾿Αχιλλῆος inue προπάροιϑεν ἀείρας. 613 
- 5 δ᾽ ἴρηξ dg «Avo κατ᾽ Οὐλύμπου νιφόεντος, 
r | dici μαρμαίροντα παρ᾽ Ἡφαίστοιο φέρουσα. 

£I 4 do T 

Μήνιδος ἀπόρρησις. 

E Hà; μὲν κροκόπεπλος ἀπ᾿ Ὡκχεανοῖο ῥοάων 

[ E (v ἀϑανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βοοτοῖσιν" 

(d δ᾽ ἐς νῆας ἵκανε ϑεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα. 
εὗρε δὲ Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱὸν, 
κλαίοντα λιγέως" πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 5 
᾿ μύρονϑ'. ἡ δ᾽ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα ϑεάων, 
ἔν τ᾽ ἄρα of φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 
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Τέκνον ἐμὸν, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ, 

κεῖσϑαι, ἐπειδὴ πρῶτα ϑεῶν ἰότητι δαμασϑη" 

τύνη δ᾽ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο, 10 

καλὰ μάλ᾽, oU οὔπω τις ἀνὴρ ὥμοισι qogrnósv.* 

Ὃς ἄρα φωνήσασα ϑεὰ κατὰ τεύχε ἔϑηκεν 

πρόσϑεν ᾿Δ4χιλλῆος" τὰ δ᾽ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. 

Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη 

ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ ἔτρεσαν. αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς 1ὅ 

ὡς εἶδ᾽. ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε 

δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡσεὶ σέλας ἐξεφάανϑεν" 

τέρπετο δ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχῶν ϑεοῦ ἀγλαὰ δῶρα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν jou τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων, 

αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 20 

Μῆτερ ἐμὴ, τὰ μὲν ὅπλα ϑεὸς πόρεν οἷ᾽ ἐπιεικὲς 

ἔργ᾽ ἔμεν ἀϑανάτων, μηδὲ βροτὸν ἄνδρα τελεσσαι. 

νῦν δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ ϑωρφηξομοι" ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

δείδω μή μου τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 

μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς 25 

εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν - 

ἐκ δ᾽ αἰὼν πέφαται -- κατὰ δὲ χρόα πάντα caza. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεξα 

οτέκνον, μή του ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 

τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια φῦλα, 80 

μυίας, αἵ δά τὲ φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν" | 

ἤνπερ γὰρ κῆταί ye τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν, 

αἰεὶ τῷδ᾽ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων. 

ἀλλὰ GUy εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας ᾿Αχαιοὺς. 

μῆνιν ἀποειπὼν ᾿Αγαμέμνονι; ποιμένι λαῶν, 88 

αἶψα μάλ᾽ ἐς πόλεμον ϑωρήσσεο, δύσεο δ᾽ ἀλκήν." 

"Oc ἄρα φωνήσασα μένος πολυϑαρσὲς ἐνῆκεν, 

Πατρόκλῳ δ᾽ αὖτ᾽ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυϑρὸν 

στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα of χρὼς ἔμπεδος εἴη. 
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3 Axio i 0 5 βῆ παρὰ ϑῖνα ϑαλάσσης δῖος ̓ ἀχιλλεὺς 40 
E pus ἰάχων, ὦρσεν δ᾽ ἥρωας ““Ἶχαιούς. 
καί ῥ᾽ οἵπερ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον, 
οἵ τὲ κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήϊα νηῶν 

καὶ Tig παρὰ νηυσὶν ἔσαν, σίτοιο .Sorijoes, 
- «al μὴν οἵ τότε y. εἰς ἀγορὴν 1aà5; οὔνεχ ᾿Δχιλλεὺς 45 

E ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. 
τὼ δὲ δύω σκάξοντε βάτην Ἄρεος ϑεράποντε, 

ἣ Τυδείδης té μενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς. 
ἔγχει ἐρειδομένω᾽ ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά: 

κα δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵξοντο κιόντες. 50 
L αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλϑεν ἄναξ ἀνδρῶν Ayauéuvav, 
ἕλκος ἔχων καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
οὗτα Κόων ᾿Αντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντες ἀολλίσϑησαν “Αχαιοὶ, 

τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς “Δχιλλεύς 55 
E » Δτρείδη, " ἄρ τι τόδ᾽ ἀμφοτέροισιν ἄρειον 
᾿ ἔπλετο, σοὶ καὶ ἐμοὶ, ὅτε νῶϊ περ, ἀχνυμένω x10, 
E  ϑυμοβόρῳ ἔριδι Μβενεήναμεν εἵνεκα κούρης. 
r τὴν ὄφελ᾽ ἐν νήεσσι κατακτάμεν 'ἄρτεμις ἰῷ, 

ἤματι τῷ Or ἐγὼν ἑλόμην “Ἱυρνησὸν ὀλέσσας" 60 

τῷ X οὐ τόσσοι "euo ὁδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας 
δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν, ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. 
᾿Ἕχτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον᾽ αὐτὰρ "AxouoUg 
δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσϑαι ὀΐω. 
ἀλλὰ τὰ uev προτετύχϑαιν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί 7:0, 65 
- vuv ἐνὶ στήϑεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ. 
tvov δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί us χρὴ 
 ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν" ἀλλ᾽ ἄγε ϑᾶσσον 

: ὄτρυνον πόλεμόνδε καρηκομόωντας “ἡχαιοὺς, 
ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλϑὼν, 10 
Ἢ X ἐθέλωσ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν ἀλλά τιν olo 
᾿ Homeri Ilias. 25 
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ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ κάμψειν, ὅς κε φύγῃσιν 

δηΐου ἐκ πολέμοιο ὑπ᾽ ἔγχεος ἡμετέροιο." 

Ὃς ἔφαϑ᾽, οἵ δ᾽ ἐχάρησαν ἐνκνήμιδες ᾽Αχαιοὶ 

μῆνιν ἀπειπόντος μεγαϑύμου Πηλείωνος. 15 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ayopépvav 

[αὐτόϑεν ἐξ ἕδρης, οὐδ᾽ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς" 

4,4) φίλοι, ἥρωες Δαναοὶ, ϑεράποντες ΄4ρηος; 

ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔουκεν 

ὑββάλλειν" χαλεπὸν γὰρ, ἐπισταμένῳ mso ἐόντι. 80 

ἀνδρῶν δ᾽ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούδαι 

ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής. 

Πηλείδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι" αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 

σύνϑεσϑ᾽ ᾿Δργεῖοι, μῦϑόν v εὖ γνῶτε ἕκαστος. 

πολλάκι δή μοι τοῦτον ᾽Αχαιοὶ μῦϑον ἔξιπον; 85 

καί τέ με νεικξέεσκον᾽ ἐγὼ δ᾽ οὐκ αἴτιός εἰμι, 

ἀλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς; 

οἵτε μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην; 

ἥματι τῷ 0v ᾿Αχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων. 

ἀλλὰ τί κεν δέξαιμι: ϑεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ. 90 

πρέσβα Διὸς ϑυγάτηρ τη; ἣ πάντας ἀᾶται, 

οὐλομένη. τῇ μέν 9' ἁπαλοὶ πόδες" οὐ γὰρ ἐπὶ οὔδει 

πίλναται, ἀλλ᾿ ἄρα ἥγε κατ᾽ ἀνδρῶν κράατα βαίνει — 

[βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους" κατὰ δ᾽ οὖν ἕτερόν γε πέ-. 

δησεν]. 

χαὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο; τόνπερ ἄριστον 98 

ἀνδρῶν ἠδὲ ϑεῶν quc ἔμμεναι" ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὸν 

Ἥρη ϑῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν, 

ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἔμελλε βίην Ἡρακληείην 

᾿Ἄλκμήνη τέξεσθαι ἐϊστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ. 

ἤτοι ὅγ᾽ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι ϑεοῖσιν 100 

εκέχλυτέ μευ. πάντες τε ϑεοὺ πᾶσαί τε ϑέαιναι, 

ὄφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνώγει. 
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σήμερον ἄνδρα φόωσδε μογοστόκος Εἰλείϑυια 
ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει, 
τῶν ἀνδρῶν γενεῆς o(9' αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσίν. 105 
τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη 
i "yevorijaeus, οὐδ᾽ αὐτε τέλος μύϑῳ ἐπιϑήσεις. 
Ν iO ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον, Ὀλύμπιε, καρτερὸν ὅρκον, 
4 j μὲν τὸν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν, 
[ ὅς x&v ém ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς 110 
L τῶν ἀνδρῶν οἱ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέϑλης. ) 
ὡς égaro Ζεὺς δ᾽ οὔτι δολοφροσύνην ἐνόησεν, 
ἀλλ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσϑη. 
"Hor δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, 
[ καρπαλίμως δ᾽ ἵκετ᾽ Ἄργος ᾿Δχαιϊκὸν, £v ἄρα ἤδη 115 
ἰφϑίμην ἄλοχον Σϑενέλου Περσηϊάδαο. 
Ἵ δ᾽ ἐκύει φίλον υἱὸν, ὁ δ᾽ ἔβδομος ἑστήκει μείς" 
ἐκ δ᾽ ἄγαγε πρὸ φόωσδε xal ἠλιτόμηνον ἐόντα, 
ἀλκμήνης δ᾽ ἀπέπαυσε τόκον, σχέϑε δ᾽ Εἰλειϑυίας. 
αὐτὴ δ᾽ ἀγγελέουσα Ζία Κρονίωνα τυ σηνῦς, 120 
7 &U πάτερ, ἀργικέραυνε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ ϑήσω. 
ἤδη ἀνὴρ yéyov ἐσϑλὸς, ὃς ᾿Δργείοισιν ἀνάξει, 
Εὐρυσϑεὺς, Σϑενέλοιο πάϊς Περσηϊάδαο, 
σὸν γένος" οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν ᾿Φργείοισιν." 

ς φᾶτο, τὸν δ᾽ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαϑεῖαν. 125 
Bri δ᾽ εἷλ᾽ “την κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο 
ὠόμενος φρεσὶν ἧσι. καὶ ὥμοσε καρτερὸν ὅρκον 
νήποτ᾽ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 
E τις ἐλεύσεσϑαι᾽ την, ἣ πάντας ἀᾶται. 
ὃς εἰπὼν ἔρριψεν ám οὐρανοῦ ἀστερόεντος 180 
ειρὶ περιστρέψας᾽ τάχα δ᾽ ἵκετο ἔργ᾽ ἀνϑρώπων. 
ἣν αἰεὶ στενάχεσχ, o0 ξὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο 
07 ον ἀεικὲς ἔχοντα om Ἐὐρυσϑῆος ἀέϑλων. 
ς καὶ ἐγὼν, ὅτε δ᾽ αὖτε μέγας κορυϑαίολος " Ἕκτωρ 
E 25* 
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' Aoysíovg ὀλέκεσκεν ἐπὶ πρύμνῃσι νέεσσιν, 135 

οὐ δυνάμην λελαϑέσϑ᾽ "Avus, ἡ πρῶτον ἀάσϑην. 

ἀλλ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεὺς, 

ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί v ἀπερείσί ἄποινα" 

ἀλλ᾿ ὄρσευ πόλεμόνδε, καὶ ἄλλους OgvvOt λαούς. 

δῶρα δ᾽ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχεῖν, ὅσσα τοι ἐλϑὼν 

χϑιξὸς ἐνὶ κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς. 141 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός seo "Aonos: 

δῶρα δέ τοι ϑεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες 

οἴσουσ᾽, ὄφρα ἴδηαι ὅ του μενοεικέα δώσω." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ayi- 

λεύς 115. 

,»᾿4τρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ayeusuvov, 

δῶρα μὲν, oi x. ἐθέλῃσθα, παρασχέμεν; ὡς ἐπιεικὲς, 

ἤτ᾽ ἐχέμεν" πάρα σοί. νῦν δὲ μνησώμεϑα χάρμης 

αἶψα μάλ᾽ οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθαδ᾽ ἐόντας 

οὐδὲ διατρίβειν᾽ ἔτι γὰρ μέγα ἔργον &oexvov: — 150 

ὥς κέ τις αὖτ᾽ ᾿ἀχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται 

ἔγχεϊ χαλκείῳ Τρώων oAcxovra φάλαγγας. 

ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσϑω ."" 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς. 

»μὴ δ᾽ οὕτως, ἀγαϑόὸς περ ἐὼν, ϑεοείκελ᾽ ᾿4χιλλεῦ, 
155. 

νήστιας ὄτρυνε προτὶ Ἴλιον υἷας ᾿Δχαιῶν a 

Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσταν 

φύλοπις, εὖτ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες 

ἀνδρῶν, ἐν δὲ ϑεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν. 

ἀλλὰ πάσασϑαι ἄνωχϑι ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶν '"AyeioUg 160 

σίτου καὶ οἴνοιο: τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. | 

οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 

ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσϑαι" 

εἴπερ γὰρ ϑυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμέξευν, 

ἀλλά τε λάϑρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει 10 
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[8j Té καὶ λιμὸς, βλάβεται δέ τε γούνατ' ἰόντι. 

ὃς δέ χ' ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς 
ἀνδράσι ὀυσμενξεσσι T OVE πολεμίξῃ, 

ϑαρσαλέον vv οἵ ἦτορ ἐνὶ φρεσὶν, οὐδέ τι γυῖα 
πρὶν κάμνει, πρὶν πάντας Sesion πολέμοιο. 170 
| «AA ἄγε λαὸν uiv σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχϑι 
δπλεσϑαι᾿ τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ayauéuvav 
- oi6ézo ἐς μέσσην ἀγορὴν, ἵνα πάντες Axouol 
Éioocinomw ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν («v9 ijs. 
2 | ὀμνυέτω δέ τοι ὕρκον, ἐν ᾿“ργείοισιν ἀναστὰς, γ158 
μήποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι" 

τῶ Suus ἐστὶν, ἄναξ, dc ἀνδρῶν 1, ἥτε γυναικῶν] 
καὶ δὲ Gol αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω. 
αὐτὰρ ἔπειτα σὲ δαιτὶ ἐνὶ κλισίης ἀρεσάσϑω 
πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς Spuepe- 180 
Boss, σὺ δ᾽ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπὶ ἄλλῳ 

ἔσσεαι" οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα 
ἄνδρ᾽ ἀπαφέσσασϑαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. δ 
—— Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿γαμέμνων 

1 χαίρω σεῦ, “Ααερτιάδη, τὸν μῦϑον ἀκούσας. 185 
ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας. 
ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ μὲ ϑυμὸς, 
οὐδ᾽ ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος. αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς 

r qupvero αὖϑι τέως, ἐπειγόμενός δῷ "Apnog 

μίμνετε δ᾽ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρα κε δῶρα 190. 
ἐκ κλισίης ἔλϑῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν. 
σοὶ δ᾽ αὐτῷ τόδ᾽ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω" 
, κρινάμενος κούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν 
δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ᾽ Axim 
᾿χϑιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τὲ γυναῖκας. 195 
, TaA9 Ufjvoc δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Atv 
χάπρον ἑτοιμασάτω, ταμέειν “1ιἰ v "Hehe τε." 

k- 
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Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς AquAAeUS 

,᾿ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Δγάμεμνον, 

ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσϑαι, 200 

ὁππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται 

καὶ μένος οὐ τόσον ἦσιν ἐνὶ στήϑεσσιν ἐμοῖσιν. 

νῦν δ᾽ of μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, ovg ἐδάμασδεν 

Ἔχτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν, 

ὑμεῖς δ᾽ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον. 1j v ἂν ἔγωγε 205 

viv uiv ἀνώγοιμι πτολεμίξειν υἷας ᾿Δχαιῶν 

νήστιας ἀκμήνους, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι 

τεύξεσϑαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τισαίμεϑα λώβην. 

πρὶν δ᾽ οὔπως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰξίη 

οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις, ἑταίρου τεϑνηῶτος, 210 

ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ yoÀxo 

κεῖται; ἀνὰ πρόϑυρον τετραμμένος, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 

μύρονται᾽ τό μοι οὔτι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν, 

ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 915᾽ 

50 ᾿“χιλεῦ, Πηλέος υἱὲ, μέγα φέρτατ' ᾿Δχαιῶν, 

κρείσσων εἷς ἐμέϑεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ 

ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματέ γε προβαλοίμην 

πολλὸν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα. ἢ 

τῷ τοι ἐπιτλήτω κραδίη μύϑοισιν ἐμοῖσιν. 220 | 

alid τε φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν, 

ἧστε πλείστην μὲν καλάμην χϑονὶ χαλκὸς ἔχευεν, 

ἄμητος δ᾽ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα 

“Ζεὺς, ὅστ᾽ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται. | 

γαστέρι δ᾽ οὔπως ἔστι νέκυν πενθῆσαι ᾿ἡχαιούς᾽ 225 - 

λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἥματα πάντα ᾿ 

πίπτουσιν" πότε κέν τις ἀναπνεύσειε πόνοιο; 

ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταϑάπτειν ὅς xe ϑάνῃσιν, 
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νηλέα ϑυμὸν ἔχοντας, ἐπ’ ἤματι δακρύυσαντας᾿ 

ὅσσοι δ᾽ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται, 230 

 peuvijo9a, πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 

| ἀνδράσι ἀπσμενεξόσι, μαχώμεϑα νωλεμὲς αἰεὶ, 

| ἑσσάμενοι χροῖ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην 

λαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναάσϑω" 

ἥδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται, ὃς x& λίπηται 3285 

νηυσὶν ἐπ “Αργείων᾽ ἀλλ ἀϑρόοι ὁρμηϑέντες 

Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν "Aga. 

Ἦ καὶ Νέστορος υἷας ὀπάσσατο κυδαλίμοιο, 

Φυλείδην τε ΜΜέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τὲ 

καὶ Κρειοντιάδην “υχομήδεα καὶ Μελάνιππον. 240 

βὰν δ᾽ iusv ἐς κλισίην ᾿Δγαμέμνονος ᾿Δτρείδαο. 
Ἢ 9 - ?t A , 

αὐτίχ᾽ ἔπειϑ᾽ ἅμα μῦϑος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον" 
ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φερον, ovg οἵ ὑπέστη, 
αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους" 
2 

ἐκ δ᾽ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας 345 

- éxv, ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηΐδα καλλιπάρῃον. 

᾿ἀρυσοῦ ὃὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα ταάλαντα 

ἦρχ, ἅμα δ᾽ ἄλλοι δῶρα φέρον κούφητες ᾿Δχαιῶν" 

καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ ϑέσαν, ἂν δ᾽ ᾿ἡγαμέμνων 

ἔστατο: Ταλϑύβιος δὲ ϑεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν 250 

κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν. 
᾿4τρείδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, 
ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 

᾿χάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος, Zlü. χεῖρας ἀναόχων 

ΠΟ ΡΣ ΨῊ ΤΡ ΡΤ THAN Se Nee PP TNT 
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εὔχετο᾽ τοὶ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτόφιν εἴατο σιγῇ 255 
'4 ^ M ^ 2 , G À m. 

ργεῖοι, κατα μοῖραν. ἁκουοντὲς βα νλῆος. 
, » 7 * 1 , 

εὐξάμενος δ᾽ ἄρα εἰπεν ἰδὼν εἰς οὐρανον evQvv 

"oro νῦν Ζεὺς πρῶτα, ϑεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 
^ ? , 3: € ^ Ly Γῆ vs καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, «v9 ὑπὸ γαῖαν 

ἀνϑρώπους τίνυνται, ὅτις κ᾿ ἐπίορκον ὁμόσσῃ,Ἠ 260 
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μὴ uiv ἐγὼ κούρῃ Βρισηΐδι χεῖρ᾽ ἐπενεῦκαι, 
οὔτ᾽ εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτε τευ ἄλλου" 
ἀλλ ἔμεν ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῇσιν. 
εἰ δέ τι τῶνδ᾽ ἐπίορκον, éuol ϑεοὺ ἄλγεα δοῖν 5364 
πολλὰ μάλ, ὅσσα διδοῦσιν ὅτις σφ᾽ ἀλίτηται ὀμόσσας."“ 
Ἦ καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ" 

τὸν μὲν Ταλϑύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα 
Qn) ἐπιδινήσας, βόσιν ἰχϑύσιν: αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς.. 
ἀνστὰς “Αργείοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα 

»Ζεῦ πάτερ; ἡ μεγάλας à ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσϑα. 2190 
οὐκ ἂν δήποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἐμοῖσιν 
᾽Ατρείδης ὦρινε διαμπερὲς, οὐδέ κε κούρην 
ἦγεν ἐμεῦ ἀέκοντος ἀμήχανος": ἀλλά ποϑὲι Ζεὺς 
ἤϑελ᾽ ᾿Δἀχαιοῖσιν ϑάνατον πολέεσσι γενέσϑαι. 
νῦν δ᾽ ἔρχεσϑ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν A9qa. 218 
Ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, λῦσεν δ᾽ ἀγορὴν αἰψηρήν. 

οἱ μὲν ἀρ᾽ ἐσκίδναντο ξὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος, 
δῶρα δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο, 
βὰν δ᾽ ἐπὶ νῆα φέροντες ᾿4χιλλῆος ϑείοιο᾽ 
καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι ϑέσαν, κάϑισαν δὲ γυναῖκας, 280 
ἵππους δ᾽ εἰς ἀγέλην ἔλασαν ϑεράποντες ἀγαυοί. 

Βοισηὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτ᾽, ἰκέλη χρυσέῃ ᾿“φροδίέτῃ; 
ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 
ἀμφ᾽ αὐτῷ χυμένη λίγ᾽ ἐκώκυε, χερσὶ δ᾽ ἄμυσσεν 
στήϑεά v ἠδ᾽ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα. “86 
εἶπε δ᾽ ἄρα κλαίουσα γυνὴ εἰκυῖα ϑεῇσιν 

 Πατροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε 9vuG, 
M » , ᾽ b! , - 

ξωον μὲν δὲ ἔλειπον ἐγὼ κλισίηϑεν ἰοῦσα, 

νῦν δέ σε τεϑνηῶτα κιχάνομαι, ὄρχαμε λαῶν, 
ἂψ ἀνιοῦσ᾽ * ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί. 390 
ἄνδρα μὲν, οὗ ἔδοσάν μὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 
εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέξὶ χαλκῷ, 
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τρεῖς τὸ κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ, 
κηδείους, ot πάντες ὀλέϑριον ἦμαρ ἐπέσπον. 

- οὐδὲ μὲν οὐδέ μ᾽ ἔασκες, Ov ἄνδρ᾽ ἐμὸν ὠκὺς ᾿᾽4χιλ- 
E- λεὺς 295 

[0 ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν ϑείοιο Μύνητος, 
| ψλαίειν, ἀλλά uw ἔφασκες ᾿Αχιλλῆος ϑείοιο 
᾿ φουριδίέην ἄλοχον ϑήσειν, ἄξειν v ἐνὶ νηυσὶν 
| ἐς Φϑίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσιν. 

τῷ σ᾽ ἄμοτον κλαίω τεϑνηότα μείλιχον αἰείς 800 
ο΄ às ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες, 
to Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν δ᾽ αὐτῶν κήδὲ ἑκάστη. 

αὐτὸν δ᾽ ἀμφὶ γέροντες "yov ἠγερέϑοντο 
᾿ λισσόμενοι δειπνῆσαι" ὃ δ᾽ ἠρνεῖτο στεναχίξων 
ο΄ ο»Δέσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείϑεϑ' ἑταίρων, 
| μή ue πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος 806 
- ἄσασϑαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ᾽ ἄχος αἰνὸν ἵχάνει. 
 ὅδύντα ὁδ᾽ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης."“ 
[o0 Ὡςς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας, 

δοιὼ δ᾽ ᾿Δτρείδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς, 310 
, Νέστωρ Ἰδομενεύς vs γέρων 9 ἱππηλάτα Φοῖνιξ, 

Lo τέρποντες πυχινῶς ἀκαχήμενον" οὐδέ τι ϑυμῷ 
᾿ τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος. 
- μνησάμενος δ᾽ ἀδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν ve 

»H ῥά νύ μοί ποτε καὶ ov, δυσάμμορε, φίλταϑ᾽ 
ἑταίρων, 315 

αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔϑηκας 
᾿ αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ᾽ ᾽Αχαιοὶ 
* Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν "Apa. 
- vüv 0$ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 
- &xwqvov πόσιος καὶ ἐδητύος, ἔνδον ἐόντων, 320 
— σῇ ποϑῇ. ov uiv γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι, 

οὐδ᾽ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφϑιμένοιο πυϑοίμην, 

TT UT * 

» 
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0g zov vov Φϑίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει 
χήτεϊ τοιοῦδ᾽ υἷος" ὁ δ᾽ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ 
εἵνεκα ῥιγεδανῆς Ἑλένης Τρωσὶν πολεμίξω᾽ 825 
ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός. 
[εἰ που ἔτι ζώει γε ΝΝνεοπτόλεμος ϑεοειδής.] 
πρὶν μὲν γάρ μοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐώλπει 
οἷον ἐμὲ φϑίσεσϑαι dm "Ἄργεος ἱπποβότοιο 
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ ve Φϑίηνδε νέεσϑαι; 880 
ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα ϑοῇ ἐνὶ νηΐ μελαίνῃ 
Σκυρόϑεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα, 
κτῆσιν ἐμὴν δμῶας τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα. 
ἤδη γὰρ Πηλῆά y ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν 
τεϑνάμεν, ἤ που τυτϑὸν ἔτι ξώοντ᾽ ἀκάχησϑαν 885 
γήραϊ τε στυγερῷ, καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ 
λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ᾽ ἀποφϑιμένοιο πύϑηται."“ 
Ὃς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες, 

μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον. 
μυφομένους δ᾽ ἄρα τούσγε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 840 
αἶψα δ᾽ ᾿Αϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
- »Téxvov ἐμὸν, δὴ πάμπαν ἀποίχξαι ἀνδρὸς ἑῆος. 

ἢ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ' ᾿Δχιλλεύς 5 

κεῖνορ ὅγε προπάροιϑε νεῶν ὀρθοκραιράων 

ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον: οἵ δὲ δὴ ἄλλοι 345 
οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὁ δ᾽ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος. 
ἀλλ ἴϑι οἵ νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 
στάξον ἐνὶ στήϑεσο᾽, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται." 
Pg εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿ϑήνην᾽ 

ἡ δ᾽ ἄρπῃ εἰκυῖα τανυπτέρυγι λιψυφώνῳ, 350 
οὐρανοῦ ἔκ κατέπαλτο δι᾽ αἰϑέρος. αὐτὰρ ᾿4χαιοὶ 
αὐτίκα ϑωρήσσοντο κατὰ στρατόν᾽ ἡ δ᾽ Ay 

νέκταρ ἐνὶ στήϑεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 
στάξ᾽, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναϑ'᾽ ἵκοιτο, 
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αὐτὴ δὲ πρὸς πατρὸς ἐρισϑενέος πυκινὸν δῶ 355 
ὥχετο. τοὶ δ᾽ ἀπάνευϑε νεῶν ἐχέοντο ϑοάων. 
ὡς δ᾽ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες zlióg ἐκποτέονται, 
ιψυχραὶ, ὑπὸ ῥιπῆς αἰϑρηγενέος Βορέαο, 
ὡς τότε ταρφειαὶ κόρυϑες λαμπρὸν γανόωσαι 
νηῶν ἐκφορέοντο, καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόξσσαι 860 
ϑαρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα. 
αἴγλη δ᾽ οὐρανὸν ἧκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χϑὼν 
χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς: ὑπὸ δὲ κτύπος ὥρνυτο ποσσὶν 
ἀνδρῶν" ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Apes. 
[τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε: τὼ δέ οἱ 06G& 365 
λαμπέσϑην ὡσεί τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἵ ἦτορ 

δῦν ἄχος &rAqvov: ὁ δ᾽ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων 
δύσετο δῶρα ϑεοῦ, τά οἵ Ἥφαιστος κάμε τεύχων. 
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν 
καλὰς, ᾿ργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 370 

δεύτερον. αὐ ϑώρφηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν. 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 
χάλκεον" αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τὲ στιβαρόν τὲ 
εἵλετο, τοῦ δ᾽ ἀπάνευϑε σέλας γένετ᾽ ἠὔτε μήνης. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ 575 
καιομένοιο πυρός" τὸ δὲ καίεται ὑψόϑ᾽ ὄρεσφιν 
σταϑμῷ ἐν οἰοπόλῳ᾽ τοὺς δ᾽ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι. 
πόντον ἐπ᾽ ἰχϑυόεντα φίλων ἀπάνευϑε φέρουσιν᾽ 
ὡς ἀπ᾽ yos σάκεος σέλας αἰϑέρ᾽ ἵκανεν 
καλοῦ δαιδαλέου. περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας 880 
κρατὶ ϑέτο βριαρήν᾽ ἡ δ᾽ ἀστὴρ cg ἀπέλαμπεν ; 
ἵππουρις τρυφαλεια. περισσείοντο δ᾽ ἔϑειραι 
χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ ϑαμειάς. 
πειρήϑη δ᾽ £o αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 
εἰ οἷ ἐρφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ yvia: 385 
τῷ δ᾽ εὖτε πτερὰ γίγνετ᾽, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν. 
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ἐκ δ᾽ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ᾽ ἔγχος. 
Bov9v μέγα στιβαρόν: τὸ μὲν ov δύνατ᾽ ἄλλος 

᾿Αχαιῶν 

TRIS ἀλλά μιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ̓ Δχιλλεὺς, 

Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων 3890 
Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεοσσιν. 
ἵππους δ᾽ Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες 
teUyvvov: ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν᾽ ἔσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς 
γαμφηλῆς ἔβαλον, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω 
κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὁ δὲ μάστιγα φαευνὴν 896 
χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ᾽ ἵπποιυν ἀνόρουσεν, 
Αὐτομέδων: ὄπιϑεν δὲ κορυσσάμενος βῆ AquAMeve, 
τεύχεσι παμφαίνων ὥστ᾽ ἠλέκτωρ Ὑπερίων. 
σμερδαλέον δ᾽ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο 

οξανϑε τε καὶ BaA(s, τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης. 
ἄλλως δὴ φράζξεσϑε σαωσέμεν ἡνιοχῆα 401 
cp “ΖΙαναῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεί χ᾽ ἑῶμεν πολέμοιο, 
μηδ᾽ ὡς Πάτφοκλον λέπετ᾽ αὐτοῦ te waa. 

Τὸν δ᾽ ἄφ v ὑπὸ ξυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος 
Ξάνϑος, ἄφαρ δ᾽ ἤμυσε καρήατι" πᾶσα δὲ χαίτη 405 
ξεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ξυγὸν οὖδας ἵκανεν" 

αὐδήεντα δ᾽ ἔϑηκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη; 
Kol λέην σ᾽ ἔτι νῦν ys σαώσομεν, oou ᾿4χιλλεῦ" 

ἀλλά τοι ἐγγύϑεν ἦμαρ ὀλέϑριον᾽ οὐδέ τοι ἡμεῖς 
αἴτιοι, ἀλλὰ ϑεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή. 410 
οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελέῃ τε 
Τρῶες ἀπ᾿ ὥμοιυν Πατρόκλου τεύχε ἕλοντο" 
ἀλλὰ ϑεῶν ὥριστος, ὃν ἠύκομος τέκε “ητὼ, 
ἔχταν ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκεν. 
νῶϊ δὲ καί κὲν ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο ϑέοιμεν, 415 
ἥνπερ ἐλαφροτάτην φάσ᾽ ἔμμεναι" ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ 
μόρσιμόν ἐστι ϑεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι." 
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Ὡς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεϑον αὐδήν. 

E τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Apis 

,8tv9t, τέ uo, ϑάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί δε 

χρή. 420 

ο΄ εὖ vv τοι οἶδα καὶ αὐτὸς, ὃ uot μόρος ἐνθάδ᾽ ὀλέσϑαι, 

νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος᾽ ἀλλὰ καὶ ἔμπης 

οὐ λήξω πρὶν Τρῶας ἄδην ἐλάσαι πολέμοιο. s 

Ἦ ῥα καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους. 

IOIIogdO0.-. Y. 

Θεομαχία. 

ς οἱ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι ϑωρήσσοντο 

ἀμφὶ σὲ, Πηλέος υἱδ, μάχης. ἀκόρητον Axotoi, 

Τρῶες δ᾽ «v9 ἑτέρωϑεν ἐπὶ ϑρωσμῷ πεδίοιο. 

Ζεὺς ὃ Θέμιστα κέλευσε ϑεοὺς ἀγορή jvàs καλέσσαι 

κρατὸς ἀπ’ Οὐλύμποιο πολυπτύχου" ἡ δ᾽ ἄρα πάντη 

φοιτήσασα. κέλευσε Διὸς πρὸς δῶμα νέεσϑαι. 6 

οὔτε τις οὖν ποταμῶν ἀπέην; νόσφ᾽ κὠκεανοῖο; 

οὔτ᾽ ἄρα νυμφάων, cir ἄλσεα καλὰ νέμονται 

καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 

— ἐλθόντες δ᾽ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο 10 

ξεστῇς αἰϑούσῃσιν ἐφίξανον, ἃς “1ὶ πατρὶ 

Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

ὡς οἵ μὲν Ζιὸς ἔνδον ἀγηγέρατ᾽. οὐδ᾽ ἐνοσίχϑων 

 νηκούστησε ϑεᾶς, ἀλλ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ αὐτοὺς, 

He δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι, Ζιὸς δ᾽ ἐξείρετο βουλήν. — 15 
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» Τίπτ᾽ avv, ἀργικέραυνε, ϑεοὺς ἀγορήνδε κά- 
λεῦσσας:; 

ἡ τι περὶ Toocv καὶ yov μερμηρίζεις; 
τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηεν."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
ἔγνως, ἐννοσίγαιε, ἐμὴν ἐν στήϑεσι βουλὴν, 20 
ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα- μέλουσί μοι ὀλλύυμενοί περ. 
ἀλλ᾽ ἦτοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο 
ἥμενος. ἔνϑ᾽ ὁρόων φρένα τέρψομαι᾽ of δὲ δὴ ἄλλοι 
ἔρχεσϑ᾽ ὄφρ᾽ ἂν ἵκησϑε μετὰ Τρῶας καὶ ᾿4χαιοὺς, 
ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀρήγεϑ'. ὅπη νόος ἐστὶν ἑκάστου. 25 
εἰ γὰρ ᾿Δχιλλεὺς οἷος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται, 
οὐδὲ μίνυνϑ᾽ ἕξουσι ποδώκεα Πηλείωνα. 
καὶ δέ τέ μιν καὶ πρόσϑεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες" 
νῦν δ᾽, ὅτε δὴ καὶ ϑυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς, 
δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπὲρ μόρον ἐξαλαπάξῃ."" 80 
Ὥς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ᾽ ἀλίαστον ἔγειρεν. 

βὰν δ᾽ ἴμεναι πόλεμόνδε ϑεοὶ, δίχα ϑυμὸν ἔχοντες" 
"Hou μὲν μετ᾽ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς ᾿ϑήνη 
ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ᾽ ἐριούνης 
Ἑρμείας, ὃς ἐπὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσι κέκασται" 35 
Ἥφαιστος δ᾽ ἅμα τοῖσι κίε σϑένεϊ βλεμεαίνων, 
χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι δώοντο ἀραιαί. i 
ἐς δὲ Τρῶας 4ous κορυϑαίολος, αὐτὰρ ἀμ’ αὐτῷ 
Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ᾽ 'άρτεμις ἰοχέαιρα 
Δητώ τε Ξάνϑος τε φιλομμειδής v ᾿ἀφροδίτη. 40 

Εἴως μέν δ᾽ ἀπάνευϑε ϑεοὶ ϑνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν, 
τόφρα δ᾽ ᾿άχαιοὶ μὲν μέγα κύδανον, οὔνεκ ᾿Αχιλλεὺς 
ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς" 
Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυϑε γυῖα ἕκαστον, 
δειδιότας, O9' ὁρῶντο ποδώκεα Πηλείωνα 45 

τεύχεσι λαμπόμενον, βροτολοιγῷ ἶσον "Aon. 
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αὐτὰρ ἐπεὶ μεϑ’ ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἦλυϑον ἀνδρῶν, 
| ὦρτο δ᾽ Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ᾽ ᾿4ϑήνη, 
^ 6rüc ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτὸς, 
* ἄλλοτ ém ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀὕὔτει. 50 
- «Us δ᾽ "Agnus ἑτέρωϑεν, ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος, 
- ὀξὺ xar ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων, 

ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι ϑέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ. 
"s τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες ϑεοὶ ὀτρύνοντες 

- cvufaAov, ἐν δ᾽ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν. 58 
/ δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε 
| vyoOtv: αὐτὰρ ἔνερϑε Ποσειδάων ἐτίναξεν 

γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα. 
πάντες δ᾽ ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης 

᾿ καὶ κορυφαὶ, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες Ayowv. 60 
 ξδδεισεν δ᾽ ὑπένερϑεν ἄναξ ἐνέρων ᾿4ϊδωνεὺς, 
᾿ δείσας δ᾽ ἐκ ϑρόνου ἄλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερϑεν 

γαῖαν ἀναρρήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, 
τ οἰκία δὲ ϑνητοῖσι καὶ ἀϑανάτοισι φανείη 

 σμερδαλέ᾽ εὐρώεντα, τάτε στυγέουσι ϑεοί περ. — 65 
7 τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο ϑεῶν ἔριδι ξυνιόντων. 

ἤτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος 
ἵἕστατ᾽ ᾿ἡπόλλων Φοῖβος, ἔχων ἰὰ πτερόεντα, 
ἄντα δ᾽ Ἐνυαλίοιο ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη; 
- "Hon δ᾽ ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ 70 
- "4orsuug ἰοχέαιρα, κασιγνήτη ἑκάτοιο" 
- ,“ΜἜητοὶ δ᾽ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς, 
ἄντα δ᾽ ἄρ᾽ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαϑυδίνης, 
ὃν Ξάνϑον καλέουσι ϑεοὶ, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον. 
᾿ς. "Oo of μὲν ϑεοὶ ἄντα ϑεῶν ἴσαν" αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς 
- "Exrogog ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὕμιλον 16 
 Πριαμίδεω" τοῦ ydo ῥα μάλιστά ἑ ϑυμὸς ἀνώγει 
- αἵματος ὦσαι More ταλαύρινον πολεμιστήν. 
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Αἰνείαν δ᾽ ἰϑὺς λαοσσόος ὦρσεν "AmoAAov 

ἀντία Πηλείωνος, ἐνῆκε δέ οἵ μένος IR 80 

υἱεῖ δὲ Πριάμοιο Δυκάονι εἴσατο φωνήν᾽ 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Zlióg υἱὸς ᾿“πόλλων 

»» Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ, 

ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπέσχξεο οὐνοποταζων, 

Πηλείδεω ᾿Δχιλῆος ἐναντίβιον πολεμίζειν ;"“ 8ὅ 

Τὸν δ᾽ αὖτ Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπεν 

Πριαμίδη, τί μὲ ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις 

ἀντία Πηλείωνος ὑπερϑύμοιο μάχεσθαι; 

οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκξος ἄντ᾽ ᾿Δ4χιλῆος 

στήσομαι, ἀλλ᾽ ἤδη μὲ καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν 90 

ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὺὴν ἐπήλυϑεν ἡμετέρῃσιν, 

πέρσε δὲ ἀυρνησσὸν καὶ Πήδασον᾽ αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 

εὐρύσαϑ᾽, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τὲ γοῦνα. 

jx ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν ᾿Δχιλλῆος καὶ ᾿ϑήνης, 

ἥ οἱ πρόσϑεν ἰοῦσα τέϑει φάος ἠδ᾽ ἐκέλευεν 95 

ἐγχεὶ χαλκείῳ “ἕλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν. 

τῷ οὐκ ἐστ᾽ ᾿Δχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσϑαι" 

αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε ϑεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει. 

καὶ δ᾽ ἄλλως τοῦγ᾽ (9) βέλος πέτεέ, οὐδ᾽ ἀπολήγει 

πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελϑεῖν. εἰ δὲ ϑεός msg 100 

ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ μὲ μάλα ῥέα ὶ 

νικήσει, οὐδ᾽ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς, ᾿4πόλλων 

ἥρως, ἀλλ ἄγε καὶ σὺ ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν 

εὔχεο" xol δὲ σέ φασι ΖΙιὸς κούρης ᾿φροδίτης 105 

ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ ϑεοῦ ἐστίν. 

ἡ μὲν γὰρ Διός éco", ἡ δ᾽ ἐξ ἁλέοιο γέροντος. 

ἀλλ ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν 

λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρευῇ." 

Ὡς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν, 110 
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E βῆ ὃὲ διὰ προμαχῶν κεκορυϑμένος αὔϑοπι χαλκῷ. 
. οὐδ᾽ ἔλαϑ'᾽ ᾿Αγχίσαο παϊς λευκώλενον Ἥρην 

E ἀντία Πηλείωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν᾽ 
ἡ δ᾽ ἄμυδις στήσασα ϑεοὺς μετὰ ubüov ἔειπεν 

3 »DodbroDov δὴ σφῶϊ, Ποσείδαον καὶ Avi, 115 
. ἐν φρεσὶν ὑμετέφῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. 
. ivsiug 00' ἔβη κεχορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ 
᾿ ἀντία Πηλείωνος, ἀνῆκε 0 Φοῖβος ᾿“πόλλων" 
1 ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽. ἡμεῖς zéQ μὲν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω 

| αὐτόϑεν᾽ dj τις ἔπειτα καὶ ἡμείων "Apu 130 
. παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι ϑυμῷ 
| δευέσϑω, ἵνα εἰδῇ ὃ uv φιλέουσιν ἄριστοι 
E? , 3 $.-3..5 ΄ (SZA , 
 ἄϑανατων, οἱ δ᾽ «vv ἀνεμώλιοι οἱ τὸ πάρος περ 

Τρωσὶν ἀμύνουσιν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα. 
- πᾶντες δ᾽ Οὐλύμποιο κατήλϑομεν ἀντιόωντες 128 
ἢ τῆσδε μάχης; ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάϑῃσιν 
E σήμερον᾽ ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἄσσα οἱ dico 
E γεινομένῳ ἑπένησε λίνῳ, ὅτε μὲν τέκε μήτηρ. 
᾿ αἰ δ᾽ ᾿Δχιλεὺς οὐ ταῦτα ϑεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς, 

 δείσετ᾽ ἔπευϑ᾽, ὅτε κέν τις ἐναντίβιον ϑεὸς ἔλϑῃ 130 
ἐν πολέμῳ: τρλεκοὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς." 

(0 Τὴν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 
E. He, μὴ χαλέπαινε παρὲκ νόον" οὐδέ τί σε χρή. 

οὔκ ἂν ἔγωγ᾽ ἐϑέλοιμε ϑεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι 
[ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰμεν)" 135 

- «AA ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καϑεξώμεσϑα κιόντες 
o ἐκ πάτου ἐς σκοπιὴν, πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 
᾿ el δέ καὶ "ous ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος ᾿Δπόλλων, 

ἢ ̓Αχιλῆ᾽ ἴόχωσι καὶ οὐκ eto μάχεσϑαι, 
L αὐτίκ᾽ ἔπειτα καὶ ἄμμι παρ᾽ αὐτόφι νεῖκος ὀρεῦται 140 
φυλόπιδος" μάλα δ᾽ ὦκα διακρινϑέντας ὀΐω 

ἂψ ἵμεν Οὔλυμπόνδε, 9c6v uc? ὀμήνυριν ἄλλων, 
e . Homeri Ilias. 
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ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαμέντας.“" 

Ὃς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης. 

τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος ϑείοιο, 145 

ὑψηλὸν, τό ῥά oi Τρῶες καὶ Παλλὰς ᾿4ϑήνη 

τοίδον, ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέαιτο, 

οππότε μιν σεύαιτο ἀπὶ ἠϊόνος πεδίονδε. 

ἔνϑα Ποσειδάων κατ dQ ἕξετο καὶ ϑιεοὶ ἄλλοι; 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄρρηκτον νεφέλην ὥμοισιν ἔσαντο᾽ 150 

of δ᾽ ἑτέρωσε καϑῖξον ἐπὶ ὀφρύσι Καλλικολώνης 

ἀμφὶ σὲ, ἤϊε Φοῖβε, καὶ "άρηα πτολίπορϑον. 

ὡς οἱ μέν δ᾽ ἐκάτερϑε καϑείατο μητιόωντες 

βουλάς: ἀρχέμεναν δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο 

ὥκνεον ἀμφότεροι, Ζεὺς δ᾽ ἥμενος ὕψι κέλευεν. 155 

Τῶν δ᾽ ἅπαν ἐπλήσϑη πεδίον, καὶ λάμπετο χαλκῷ; 

ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων᾽ χκάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν 

ὀονυμένων ἄμυδις. δύο δ᾽ ἀνέρες ἔξοχ ἄριστον 

ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσϑαι, 

Αἰνείας τ᾽ ᾿4γχισιάδης καὶ δῖος ᾿Δχιλλεύς. 162 

Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει, 

νευστάξων κόρυϑι βριαρῇ᾽ ἀτὰρ ἀσπίδα ϑοῦριν 

πρόσϑεν ἔχε στέρνοιο; τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος. 

Πηλείδης δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐναντίον ὦρτο, λέων ὡς 

σίντης, ὅντε καὶ ἄνδρες ἀποχτάμεναι μεμάασιν — 168 

ἀγρόμενοι, πᾶς δῆμος" ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίξων 

ἔρχεται, ἀλλ᾽ ὅτε κέν τις ἀρηϊϑόων αἰξηῶν 

δουρὶ βάλῃ; ἐάλη τε χανὼν, περί 7 ἀφρὸς ὀδόντας 

γίγνεται, ἐν δέ τέ οἵ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἥτορ, 

οὐρῇ δὲ πλευράς τὲ καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωϑεν 110 

μαστίεται, & δ᾽ αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασϑαι, 

γλαυκιόων δ᾽ ἐϑυς φέρεται μένει, ἦν τινα πέφνῃ 

ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς φϑίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ" 

ὡς Aqu ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 
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ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο. 175 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπὶ ἀλλήλοισιν ἰόντες. 
τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος ᾿Δχιλλεύς 

»diveto, Tí Gv τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν 
ἔστης; 1) σέγε ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει 
ἑλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισιν 180 

E τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ xev ἔμ᾽ ἐξεναρίξῃς, οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ ϑήσει᾽ 
εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὁ δ᾽ ἔμπεδος οὐδ᾽ ἀεσίφρων. 
ἡ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, 

ο καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι, 183 
αἱ xsv ἐμὲ stum; χαλεπῶς δέ σ᾽ ἔολπα τὸ ῥέξειν. 

E. ἤδη μὲν oye uui καὶ ἄλλοτε “δουρὶ φοβῆσαι. 
ἢ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σὲ βοῶν ἄπο, μοῦνον ἐόντα, 
σεῦα κατ Ἰδαίων ὁ ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσιν 189 
ME ARE τότε δ᾽ οὔτι “μετατροπολίξεο φεύγων. 
ἔνϑεν δ᾽ ἐς Τυρνησσὸν ὑ Ὑπέχφυγες" αὐτὰρ ἐγὼ τὴν ᾿ πέρσα, μεϑορμηϑεὶς σὺν ᾿άϑήνῃ καὶ Διὰ xeroh ληϊάδας 0$ γυναῖκας, ἐλεύϑερον ἦμαρ ἀπούρας, 
ἦγον" ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐρρύσατο καὶ ϑεοὶ ἄλλοι. 

ἀλλ᾽ οὐ νῦν δε ῥύεσϑαι ὁ ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ ϑυμῷ 195 
βάλλεαι" ἀλλά σ᾽ ἔγωγ᾽ ἀναχωρήσαντα κελεύω 
ἐς πληϑὺν ἑέναι; μηδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 
πρίν τι κακὸν παϑέειν᾽" ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.“ 

Τὸν δ᾽ αὐτ' Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τὲ 
ῳ Πηλείδη, μὴ δή μ᾽ ἐπέεσσί γὲ νηπύτιον ὡς 200 
éAzso δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς 

 ἡμὲν κερτομίας ἠδ᾽ αἴσυλα μυϑήσασϑαι. 
οἰδμεν c ἀλλήλων γενεὴν, ἴδμεν δὲ τοκῆας, 

: πρόκλυτ' “ἀκούοντες ἔπεα ϑνητῶν ἀνθρώπων᾽ 
2 9:299 ὄψει δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ σούς" 

: φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι, 506 
26 ἢ 
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μητρὸς δ᾽ ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης" 
αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος "AyxíGao 
εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ᾽ ᾿Ζφροδίτη᾽ 
τῶν δὴ νῦν ἕτεροί ys φίλον παῖδα κλαύσονται — 210 

σήμερον᾽ οὐ γάρ φημ ἐπέεσσί ys νηπυτίοισιν 
ὧδε διακρινϑέντε μάχης ἐξ ἀπονέεσϑαι. 
δἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς 
ἡμετέρην γενδὴν; πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν" 
Ζάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο ψεφελμηγμερέτα Ζεὺς, 215 
κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὕπω Ἴλιος ἱρὴ 
ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνθρώπων, 
ἀλλ᾽ ἔϑ' ὑπωρείας ὥκεον πολυπίδακος "Tóc. 
“ἄρδανος αὖ τέκεϑ᾽ υἱὸν Ἐφιχϑόνιον βασιλῆα, 
ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο ϑνητῶν ἀνθρώπων. 230 
τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκχολέοντο 

ϑήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσιν. -- 

τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων, 
ἵππῳ δ᾽ εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ᾽" | 

ot δ᾽ ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους. 225 

αἱ δ᾽ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ξείδωρον ἄρουραν, 

ἄκρον ἐπ’ ἀνδερίκων καρπὸν ϑέον οὐδὲ κατέκλων᾽ 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ém εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης, 

ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο ϑέεσκον. — 

Toda δ᾽ Ἐριχϑόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα. 980 

Τρωὸς δ᾽ αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 

Ἰλάς v ᾿Δσσάρακός τε καὶ ἀντέϑεος Γανυμήδης, 

ὃς δὴ κάλλιστος γένετο ϑνητῶν ἀνθρώπων" 

τὸν καὶ ἀνηρείψαντο ϑεοὶ Διᾶὶ οἰνοχοεύειν ἑ 

κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν ἀϑανάτοισι μετείη. 288. 

Ἶλος δ᾽ αὖ véxs9" υἱὸν ἀμύμονα “αομέδοντα, : 

ΔΜαομέδων δ᾽ ἄρα Τιϑωνὸν τέκετο Πρίαμόν Té 

Λάμπον τε KAvtíov 9" Ἱκετάονώ v, ὄξον "4oqos 
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- Meadpaxos δὲ Κάπυν, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ "Ayylonv τέκε παῖδα" 
αὐτὰρ ἔμ᾽ ̓ Δγχίσης, SIOEOROE δ᾽ ἔτεχ Ἕκτορα δῖον. 240 
ταύτης TOL γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 

| Ζεὺς δ᾽ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει TÉ μινύϑει T£, 
1 ὕππως κεν ἐθέλῃσιν" ὁ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων. 
| ἀλλ᾽ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεϑα νηπύτιοι ὡς, 

ἑσταότ ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηϊοτῆτος. 245 
- ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυϑήσασϑαι 
E μάλ᾽ οὐδ᾽ ἂν νηῦς ἑἕκατόξυγος ἄχϑος ἄροιτο. 
στρεπτὴ δὲ γλῶσσ᾽ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ᾽ ἔνι μῦϑοι 
E πα Έοῖθε, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

E  Ozzoióv x δεἴπῃσϑα ἔπος, τοῖόν x ἐπακούσαις. 250 

ἀλλὰ τίη ἔριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη 
| νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον, ὥστε γυναῖκας, 

"^ αἴτε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι ϑυμοβόροιο 

 γνεικεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι, 
- πόλλ ἐτεά τε καὶ οὐκί: χόλος δέ vs καὶ τὰ κελεύει. 255 
 ἁλκῆς δ᾽ οὔ w ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα 
- πρὶν χαλκῷ μαχέσασϑαι ἐναντίον" ἀλλ᾿ ἄγε, ϑᾶσσον 
 γευσόμεϑ᾽ ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.": 

᾿ ^H ῥὰ καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος; 
σμερδαλέφ᾽ μέγα δ᾽ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωχῇ. 

P Πηλείδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ξο χειρὶ παχείῃ 261 
ἔσχετο ταρβήσας᾽ φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος 
ῥέα διελεύσεσϑαι μεγαλήτορος Αἰνείαο: 
E νήπιος, οὐδ᾽ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν 
ὡς οὐ ῥηΐδι᾿ ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα 265 
3 ἀνδράσι ye ϑνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ᾽ vxosixsw. 
* οὐδὲ τότ᾽ “ἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος 
2 ῥῆξε σάκος" χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα ϑεοῖο᾽ 

ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἵ δ᾽ ἄρ᾽ ἔτι τρεῖς 
ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἥλασε κυλλοποδίων; 210 
m xj 

T ed 
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τὰς δύο χαλκείας, δύο δ᾽ ἔνδοϑε κασσιτέροιο, 

τὴν δὲ μίαν χρυσέην᾽ τῇ ὁ᾽ ἔσχετο μείλινον ἔγχος. 

“!ευτέθθβ QUT ᾿Δχμλεὺς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

καὶ βάλεν “ἰνείαο χατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, | 

ἄντυγ ὕπο πρώτην; ἡ λεπτότατος ϑέε χαλκὸς, 215 

λεπτοτάτη δ᾽. ἐπέην ῥινὸς βοός" ἡ δὲ διαπρὸ 

Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη; λάκε δ᾽ ἀσπὶς vx αὐτῆς. 

Αἰνείας δ᾽ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἔϑεν ἀσπέδ᾽ ἀνέσχεν 

δείσας" ἐγχείη δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ | 

ἔστη ἵεμένη, διὰ δ᾽ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους 280 

ἀσπίδος ἀμφυβρότης" ὃ δ᾽ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν 

ἔστη, κὰδ δ᾽ ἄχος οἵ χύτο μυρίον ὀφϑαλμοῖσιν, 

ταρβήσας ὃ οἱ ἄγχι παγη βέλος. αὐτὰρ ᾿Α4χιλλεὺς 

ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν, ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ, 

σμερδαλέα ἰάχων" ὁ δὲ χερμάδιον. λάβε χειρὶ 285 

Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο ? ἄνδρε φρθοίαν, 

οἷοι νῦν βροτοί sio ὁ δέ μὲν ῥέα πάλλε καὶ οἷος. 

ἔνϑα κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ 

ἢ κόρυϑ', ἠὲ σάκος, τὸ οἵ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, 

τὸν δέ «c Πηλείδης σχεδὸν ἄορι ϑυμὸν ἀπηύρα, 390 

εἶ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων. 

αὐτίκα δ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖς μετὰ μῦϑον ἔειπεν 

,,A3 πόποι; ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος “ἰνείαο, 

ὃς HN Πηλείωνι δαμεὶς "100606 κάτεισιν, 

πευϑόμενος μυϑοισιν ᾿“πόλλωνος ἑκάτοιο, 295 

νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεϑρον. 

ἀλλὰ τίη νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει, 

μὰψ ἕνεκ᾽ ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ᾽ αἰεὶ 

δῶρα ϑεοῖσι δίδωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν; 299 

ἀλλ ys? ἡμεῖς πέρ μὲν ὑπὲκ ϑανάτου ἀγάγωμεν, 

μή πῶς καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, ci κεν ᾿Αχιλλεὺς 

τόνδε κατακτείνῃ" μόριμον δέ οἵ ἐστ᾽ ἀλέασϑαι, 



IAIAAOZX XX 407 

ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται 

Δαρδάνου, ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων 

ot ἔϑεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τὲ ϑνητάων. 305 

ἤδη γαρ Πριάμου γενεὴν ἤχϑηρε Κρονίων᾽ 

νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει 

καὶ παίδων παῖδες, τοί xev μετόπισϑε γένωνται." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη 

»ἐννοσίγαι͵, αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον 310 

Αἰνείαν, ἤ κέν μὲν ἐρύσσεαι; dj κεν ἐάσεις 

[Πηλείδῃ ᾿Δχιλῆϊ δαμήμεναι, ἐσϑλὸν ἐσνταὶ. 

ἤτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους 

πᾶσι uev ἀϑανάτοισιν, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾿4ϑήνη, 

μήποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, 315 

μηδ᾽ ὁπότ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 

δαιομένη, δαίωσι δ᾽ ᾿Δφήϊον υἷες Axoudv.* 

Αὐτὰρ ἐπεὶ voy ἄκουσε Ποσειδάων ἔνοσίχϑων, 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων, 

ἷξε δ᾽ 09! Αἰνείας ἠδ᾽ ὁ κλυτὸς ἦεν ᾿Αχιλλεύς. 320 

αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ᾽ ὀφθαλμῶν yéev ἀχλὺν, 

Πηλείδῃ ᾿4χιλῆϊ᾽ ὁ δὲ μελίην εὔχαλκον 

ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο" 

καὶ τὴν uiv προπάροιϑε ποδῶν ᾿Αχιλῆος ἔϑηκεν, 

ἀἰνείαν δ᾽ ἔσσευεν ἀπὸ χϑονὸς ὑψόσ᾽ ἀείρας. 825 

πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων 

Αἰνείας ὑπερᾶλτο ϑεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας, 

[Ee δ᾽ ἐπ᾿ ἐσχατιὴν πολυάϊκος πολέμοιο; 

ἔνϑα τε Καύκωνες πόλεμον μέτα ϑωρήσδοντο. 

τῷ δὲ μάλ ἐγγύϑεν ἦλϑε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, 330 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»»Αἰνεία, τίς σ᾽ ὧδε ϑεῶν ἀτέοντα κελεύει 

ἀντία Πηλείωνος ὑπερϑύμοιο μάχεσϑαι; 

- ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀϑανάτοισιν; 
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ἀλλ᾽ ἀναχωρῆσαι; ὅτε κὲν συμβλήσοαι αὐτῷ, 335 
μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον "Ἄϊδος εἰσαφίκηαι. 
αὐτὰρ ἐπεί x ᾿Δχιλεὺς ϑάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ, 
ϑαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσϑαι-" 
οὐ μὲν γάρ τίς σ᾽ ἄλλος ᾿Δχαιῶν ἐξεναρίξει.ς 339 
Ὡς εἰπὼν λίπεν αὐτόϑ᾽, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 

αἷψα δ᾽ ἔπειτ᾽ ᾿Αχιλῆος ἀπ᾽ ὀφϑαλμῶν σκέδασ᾽ ἀχλὺν 
ϑεσπεσίην᾽ ὁ δ᾽ ἔπειτα μέγ' ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν, 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 

οὐ πόποι, ἡ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶ- 

μαι. 
ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χϑονὸς, οὐδέ τι φῶτα 845 
λεύσσω τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων. 
ἢ ῥα καὶ “Αἰνείας φίλος ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 
ΕΣ ἀτάρ μὲν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασϑαι. 

ἐρρέτω" οὔ οἱ ϑυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηϑῆναι 
ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ ϑανάτοιο. 350 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ ΖΙαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας 
τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλϑών."“ 

Ἦ καὶ ἐπὶ στίχας ἄλτο; κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ" 
“μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε, δῖοι ᾿4χαιοὶ, 8584 

ἀλλ᾽ &y ἀνὴρ ἄντ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσϑαι. 
ἀργαλέον δὲ μοί ἐστι, καὶ ἰφϑέμῳ περ ἐόντι, 
τοσσούσδ᾽ ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσϑαι" 
οὐδέ x "gue, ὅσπερ ϑεὸς ἄμβροτος, οὐδέ x. ᾿4ϑήνη 
τοσσῆσδ᾽ ὑσμέίνης ἐφέποι στόμα καὶ πονέοιτο: 
ἀλλ᾿ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν vs ποσίν vs 360 
καὶ σϑένει, οὔ μέ τί φημι μεϑησέμεν. οὐδ᾽ ἠβαιὸν, 
ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερὲς, οὐδέ vw οἵω 
Τρώων χαιρήσειν, ὅστις σχεδὸν ἔγχεος £A9. 
Ἃς pir ἐποτρύνων" Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ 

κέχλεϑ'᾽ ὁμοκλήσας, φάτο δ᾽ ἴμμεναι ἄντ᾽ AquATog: 866 
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Τρῶες ὑπέρϑυμοι, μὴ δείδιτε Πηλείωνα. 
- «uL κεν ἐγὼν ἐπέεσσι καὶ ἀϑανάτοισι μαχοίμην᾽ 
| dyyet δ᾽ ἀργαλέον, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 
οὐδ᾽ ᾿Δχιλεὺς πάντεσσι réAog μύϑοις ἐπιϑήσει, | 
ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει; τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει. 8170 

τῷ δ᾽ ἐγὼ ἀντίος εἶμι, καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν, 
᾿ εἰ πυρὶ χεῖρας Poux, μένος δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ. P 
E Ὡς φάτ ἐποτρύνων, οὗ δ᾽ ἀντίοι ἔγχε ἄειραν 

| Τρῶες" τῶν δ᾽ ἄμυδις μίχϑη μένος, ὥρτο δ᾽ ἀτή. 

᾿ καὶ TOT ἄρ᾽ Ἕχτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος ᾿Ζπόλλων 
: » ExtoQ, μηκέτι πάμπαν ““χιλλὴϊ προμᾶάχιξε, 5816 
ἀλλὰ κατὰ πληϑὺύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο. 
μή πῶς σ᾽ i βάλῃ, ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ."“ 
|o Ὃς ἐφαϑ', Ἕχτωρ δ᾽ αὕτις ἐδύσετο οὐλαμὸν &v- 

δρῶν 

| ταρβήσας, Ov ἄκουσε ϑεοῦ ὕπα φωνήσαντος. 380 

ἐν δ᾽ ᾿Δχιλεὺς Τρώεσσι ϑόρε, φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν, 
᾿ σμερδαλέα ἰάχων, πρῶτον δ᾽ ἕλεν Ἰφιτίωνα, 
ἐσθλὸν Ὀτρυντείδην, πολέων ἡγήτορα λαῶν, 

ὃν νύμφη τέχε νηΐς Ὀτρυντῆϊ πτολιπόρϑῳ 

᾿Τμώλῳ ὕπο νιφόεντι, Ὕδης ἐν πίονι δήμω᾽ 385 
τὸν δ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτα βάλ ἐγχεὶ δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
μέσσην xax κεφαλήν" ἡ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσϑη. 
Ε δούπησεν δὲ πεσὼν, ὁ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿4χιλλεύς 

τ Κεῖσαι, Ὀτρυντείδη, πάντων ἐκπαγλότατ' ἀνδρῶν" 

- év8 «Os τοι ϑάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ᾽ ἐπὶ λίμνῃ 390 
Γυγαίῃ, 09 TOL τέμενος πατρώϊον ἐστιν, 
Ὕλλῳ ἐπ᾽ ἰχϑυόεντι καὶ "Eouo δινήεντι. « 
1 Ὡς ἐφατ᾽ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος 6065 κάλυψεν. 
τὸν μὲν you ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο 
πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ ὁ δ᾽ ἐπὶ αὐτῷ ε΄ημολέοντα, 898 
ἐσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης, ᾿ἀντήνορος υἱὸν, 
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νύξε κατὰ κρόταφον, κυνέης διὰ χαλκοπαρῇου. 
οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεϑεν, ἀλλὰ δὲ αὐτῆς 
αἰχμὴ ἵεμένη δῆξ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο: δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. 400 
ἹἹπποδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καϑ' ἵππων ἀΐξαντα, 
πρόσϑεν ἔϑεν φεύγοντα, μετάφρενον οὕτασε δουρί. 
αὐτὰρ ὃ ϑυμὸν ἄϊσϑε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος 
ἤρυγεν ἑλκόμενος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα 
κούρων ἑλκόντων γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχϑων᾽ 405 
ὡς ἄρα τόνγ᾽ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα ϑυμὸς ἀγήνωρ᾽ 
αὐτὰρ ὁ βῆ σὺν δουρὶ μετ᾽ ἀντέϑεον Πολύδωρον 
Προιαμίδην. τὸν δ᾽ οὔτι πατὴρ εἴασκε μάχεσϑαι, 
οὔνεκά οἵ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο, 
καί οἵ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα. 410 
δὴ τότε νηπιέῃσι, ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων, 
ϑῦνε διὰ προμάχων, eig φίλον ὥλεσε ϑυμόν. 
τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος ᾿4χιλλεὺς, 
νῶτα παραΐσσοντος, ὅϑι ξωστῆρος ὀχῆες 
χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο ϑώρηξ᾽ 415 

ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ᾽ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμὴ, 
γνὺξ δ᾽ ἔριπ᾿ οἰμώξας, νεφέλη δὲ μιν ἀμφεκάλυψεν 
xvavén, προτὶ oi δ᾽ ἔλαβ᾽ ἔντερα χερσὶ λιασϑείς. 
Ἕχτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον 

ἔντερα χερσὶν ἔχοντα, λιαξόμενον προτὶ γαίῃ; 420 

κάρ ῥά οἵ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη 
δηρὸν ἑκὰς στρωφασϑ', ἀλλ᾿ ἀντίος A9. Aqua 
ὀξὺ δόρυ κραδάων, φλογὶ εἴκελος. αὐτὰρ ᾿“χιλλεὺς 
ὡς εἶδ᾽, ὡς ἀνέπαλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 
,Eyyvg ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ᾽ ἐσεμάσσατο Qv- 

uv, 425 
ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε vevuuévov: οὐδ᾽ ἂν ἔτι δὴν 
ἀλλήλους πτώσσοιμεν ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας." 
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E. 'H καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἕκτορα δῖον 

| ἄσσον i9, ὧς κεν ϑᾶσσον ὀλέϑρου πείραϑ' ἵκηαι. ἐξ 

|o Τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ 

E » Πηλείδη, μὴ δή w ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὡς 451] 

 ἔλπεο δειδίξεσθαιυ, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς 

ἠμὲν κερτομίας ἠδ᾽ αἴσυλα μυϑήσασϑαι. 

οἶδα δ᾽ ὅτι σὺ μὲν ἐσϑ'λὸς, ἐγὼ δὲ σέϑεν πολὺ χείρων. 

ἀλλ ἤτοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται, 430 

αἴ κέ δε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ ϑυμὸν ἕλωμαι 

: δουρὶ βαλὼν, ἐπειὴ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιϑεν. E 

H δα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ voy ᾿4ϑήνη 

4 πνοιῇ ᾿ἀχιλλῆος πάλιν ἔτραπε κυδαλίμοιο, 

ἦκα μάλα ψύξασα᾽ τὸ δ᾽ ἂψ ἵκεϑ' Ἕκτορα δῖον, 440 

αὐτοῦ δὲ προπάροιϑε ποδῶν πέσεν. αὐτὰρ ᾿Ἄχιλλευς 

ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε, κατακτάμεναι μενεαίνων, 

E σμερδαλέα ἰάχων" τὸν à' ἐξήρπαξεν ᾿ἀπόλλων 

ῥεῖα μάλ ὥστε ϑεὸς, ἐκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 

᾿ τρὶς μὲν ἔπειυτ᾽ ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος ᾿4χιλλεὺς 445 

3 ἔγχεϊ χαλκείῳ, vols δ᾽ ἠέρα τύψε βαϑεῖαν. 

| «AX ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος, 

δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

E ,EE αὖ νῦν ἔφυγες ϑάνατον, κύον" 1 τέ τοι ἄγχι 

ἦλθε xoxov: νῦν αὐτέ σ᾽ ἐρύσσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

1 ᾧ μέλλεις εὔχεσϑαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 451 

Jj θήν. σ᾽ ἐξανύω γε, καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 

- ei πού τι καὶ ἔμοιγε ϑεῶν ἐπιτάρροθός ἐστιν. 

| vOv αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι; ὃν X6 κιχδίῶω. ks 

1 "Oc εἰπὼν Ζίρύοπ' οὗτα κατ αὐχένα μέσσον ἄκοντι: 

ἤριπε δὲ προπάροιϑε ποδῶν. ὁ δὲ τὸν μὲν ἔασεν, 456 

Ε Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην, ἠὔν τε μέγαν τε, 

- «&y γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε᾽ τὸν μὲν ἔπειτα 

E οὐτάζων ξίφει μεγάλῳ ἐξαίνυτο ϑυμόν. 
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αὐτὰρ ὁ “αόγονον καὶ “4άρδανον, υἷε Βίαντος, 460 
ἄμφω ἐφορμηϑεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμάξε, 
τὸν μὲν δουρὶ βαλὼν, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας. 
Τρῶα δ᾽ ᾿Δλαστορίδην" ὁ μὲν ἀντίος ἤλυϑε γούνων, 
εἶ πώς εὑ πεφίέδοιτο, λαβὼν, καὶ ξωὸν ἀφείη 
μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας, 465 
νήπιος, οὐδὲ τὸ ἤδη, ὃ οὐ πείσεσϑαι ἔμελλεν" 
οὐ γάρ τι γλυκύϑυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ᾽ ἀγανόφρων, 
ἀλλὰ μαλ ἐμμεμαώς. ὁ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων 
ἱέμενος λίσσεσϑ', ὁ δὲ φασγάνῳ ovra καϑ' ἧπαρ᾽ 
ἐκ δέ ol ἧπαρ ὄλισϑεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ᾽ αὐτοῦ 
κόλπον ἐνέπλησεν᾽ τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν 47] 

ϑυμοῦ δευόμενον. ó δὲ MovAtov ovra παραστὰς 
δουρὶ κατ᾿ οὖς" εἶϑαρ δὲ δί οὔατος ἡλϑ᾽ ἑτέροιο 
αἰχμὴ χαλκδίη. ὁ δ᾽ ᾿άγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον 
μέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι, 475 
πᾶν δ᾽ ὑπεϑερμάνϑη ξίφος αἵματι" τὸν δὲ κατ ὄσσε 
ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ Μοῖρα κραταιή. 

Ζευκαλίωνα δ᾽ ἔπειϑ᾽., ἵνα ve ξυνέχουσι τένοντες 
ἀγκῶνος, τῇ τόνγε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν 
αἰχμῇ χαλκείῃ" ὁ δέ μὲν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς, 480 
πρόσϑ᾽ ὁρόων ϑάνατον᾽ ὁ δὲ φασγάνῳ αὐχένα ϑείνας 
τῆλ αὐτῇ πήληκι κάρη βάλε" μυελὸς αὖτε 
σφονδυλέων ἔχπαλϑ', ὃ δ᾽ ἐπὶ χϑονὶ κεῖτο τανυσϑείς. 
αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ᾽ ἰέναι uev ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν, 
Píyuov, ὃς ἔκ Θρήκης ἐριβώλακος εἰληλούϑει: 486 
τον βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ᾽ ἐν πνεύμονι χαλκὸς. 
ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων. ὁ δ᾽ ᾿Δρηΐϑοον ϑεράποντα. 
ἂψ ἵππους στρέψαντα, μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ 
νυύξ᾽, ἀπὸ δ᾽ ἅρματος ccs: κυκήϑησαν δέ ol ἵπποι. 
c δ᾽ ἀναμαιμάει βαϑέ᾽ ἄγκεα ϑεσπιδαὸς πῦρ 490 

οὔρεος ἀξαλέοιο, βαϑεῖα δὲ καίεται ὕλη, 
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᾿ πάντη ve κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφαάξει, 

ὡς Oye πάντη ϑῦνε σὺν ἔγχεϊ, δαίμονι ἶδος, 

- χτεινομένους ἐφέπων᾽ ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα μέλαινα. 
ELI τς 3... δ , , » , 7, 

ὡς δ᾽ ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετωώπους 495 

᾿τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐϊκτιμένῃ &v &AOT, 

δίμφα τε λέπτ᾽ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ᾽ ἐριμύκων, 

᾿ ὡς vx ᾿άχιλλῆος μεγαϑύμου μώνυχες ἵπποι 

᾿στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας αἵματι δ᾽ ἄξων 

 γέρϑεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἱ περὶ δίφρον, 

᾿ ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαϑάμιγγες ἔβαλλον 501 

. αἵ v ἀπ᾿ ἐπισσώτρων᾽ ὁ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσϑαν 

Πηλείδης, λύϑφῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 

3 ΤΠ d do 2-w. 

Μάχη παραποτάμιος. 

— AAX ὅτε δὴ πόρον i&ov &Ugostog ποταμοῖο, 
P uet f , ts 3M ? 1 

πάνϑου δινήεντος, ον ἀϑανατος TEXETO Ζευς, 

ἔνϑα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίονδε δίωκεν 

πρὸς πόλιν, ἧπερ ᾽Αχαιοὶ ἀτυξόμενοι φοβέοντο 
000» - ’ D ) δ : 

ἤματι τῷ προτέρῳ; ὃτε μαίνετο φαίδιμος ExroQ' ὃ 

τῇ δ᾽ οἵγε προχέοντο πεφυξότες, ἠέρα δ᾽ Ἥρη 

πίτνα πρόσϑε βαϑεῖαν ἐρυκέμεν᾽ ἡμίσεες δὲ 

ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαϑύρροον ἀργυφοδίύνην, 

e VoM Ξ 

ἐν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ᾽ αἰπὰ δέεϑορα, 

ὄχϑαι δ᾽ ἀμφὶ περὶ μεγάλ᾽ ἴαχον" οἵ δ᾽ ἀλαλητῷ 10 

- ivvseov ἔνϑα καὶ ἔνϑα, ἑλισσόμενοι περὶ δίνας. 
e 

- dg δ᾽ 09' ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέϑονται 
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φευγέμεναι ποταμόνδε᾽ τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ 
ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ 0$ πτώσσουσι καϑ' ὕδωρ᾽ 
ὡς ὑπ᾽ ᾿Αχιλλῆος Ξάνϑου βαϑυδινήεντος 15 
πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων vs καὶ ἀνδρῶν. 
Αὐτὰρ ὃ 4ΔΙιογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπὶ ὄχϑῃ 

κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὁ δ᾽ ἔσϑορε δαίμονι ἶσος, 
φάσγανον οἷον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα, 
τύπτε δ᾽ ἐπιστροφάδην᾽ τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀει- 

κὴς 90 

ἄορι ϑεινομένων, ἐρυϑαίνετο δ᾽ αἵματι ὕδωρ. 
ὡς δ᾽ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχϑύες ἄλλοι 
φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου, 
δειδιότες μάλα γάρ vs κατεσϑίέει ὃν κε λάβῃσιν 
ὡς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεϑρα 25 
πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὁ δ᾽ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναί- 

θῶν, | 
ξωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους, 

A] , , , 

ποινὴν Πατρόκλοιο [Μενοιτιάδαο ϑανοντος. 
3 ^w , , 32 ^ E 

rovg ἐξῆγε ϑυραξε τεϑηποότας ἠῦτε νεβροῦς, 
δῆσε δ᾽ ὀπίσσω χεῖρας ἐὐτμήτοισιν (uou, 30 

N 2 ^ - 

τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσιν, 
δῶκε δ᾽ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. 
αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναν μενεαίνων. 
Ἔνϑ᾽ υἱεῖ Πριάμοιο συνήντετο ΖΙαρδανίδαο 

ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι, Δυκάονι, τόν ῥά zov αὐτὸς 35 
ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα, 
ἐννύχιος προμολών᾽ ὁ δ᾽ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ 
τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν ἄρματος ἄντυγες εἶεν" 
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυϑε δῖος ᾿4χιλλεύς. | 
καὶ τότε μέν μὲν ἡῆμνον iÜxvwuuévqv ἐπέρασσεν — 40 — 

» 3 N eS 0p! y, | 
νηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος vov ἔδωκεν᾽ 

κεῖϑεν δὲ ξεῖνός μὲν ἐλύσατο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν, 
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Ίμβριος Ἠετίων, πέμψεν δ᾽ ἐς δῖαν Moicfqu: 
ἐνϑεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα. 
ἕνδεκα δ᾽ ἤματα ϑυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν 45 

ἐλϑὼν ἐκ “ήμνοιο᾽" δυωδεκάτῃ δέ μιν αὔτις 
χερσὶν ᾿Δχιλλῆος ϑεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλεν 
πέμψειν εἰς ᾿4ἴδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσϑαι. 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿Δχιλλεὺς 
γυμνὸν, ἄτερ κόρυϑός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ᾽ ἔχεν &y- 

χορ, 90 
3 1 1 , δὲ 35 08 , " 7 B " 
ἄλλα τὰ μὲν Q ἀπὸ πᾶντα χαμαὶ βαλε. τεῖρε γὰρ 

ἱδρὼς 
φεύγοντ' ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα᾽ 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 

5 πόποι , ἥ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν δρῶ- 
μαι" 

" μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες, οὔσπερ ἔπεφνον, 565 
αὐτις ἀναστήσονται ὑπὸ ξόφου ἠερόεντος, 

οἷον δὴ καὶ ὅδ᾽ ἦλϑε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἤμαρ, 

Aijuvov ἐς ἠγαϑέην πεπεθημέμον: οὐδέ μὲν ἔσχεν 
πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύκει. 

ἀλλ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο 60 
γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω 
ἢ ἄρ᾽ ὁμῶς καὶ κεῖϑεν ἐλεύσεται, ἡ ἢ μιν ἐρύξει 
γῆ φυσίζοος, ἥτε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει." 
S ὥρμαινε μένων" ὁ δέ οἵ σχεδὸν ἦλϑε τεϑηπὼς, 

γούνων ἅψασϑαι μεμαὼς, περὶ δ᾽ ἤϑελε ϑυμῷῶὼ ὀ 65 
ἐκφυγέειν ϑανατόν vs κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν. 
ἤτοι ὁ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος ᾿Δχιλλεὺς 

οὐτάμεναι μεμαὼς, ὁ δ᾽ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων 
κύψας" ἐγχείη δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ 
ἔστη. ( ἱεμένη ζροὸς ἄμεναι ἀνδρομέοιο. 10 
αὐτὰρ ὁ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων, 
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τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ Weder: 

[καί μυν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα] 

,,Lovvotuat σ᾽, AquAcó: σὺ δέ uw. αἴδεο καί uw ἐλέ- 
4607 

ἀντί τοί elu ἱκέταο, διοτρεφὲς; αἰδοίοι. 75 

πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην “ημήτερος ἀκτὴν, : 

ἤματι τῷ ὅτε w εἷλες ἐὐκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, 

καί wu ἐπέρασσας ἄνευϑεν ἄγων πατρός τε φίλων τὲ 

Δῆμωνον ἐς ἠγαϑέην, ὁκατόμβοιον δέ TOL ἤλφον. : 

νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών᾽ ἠὼς δέ μοί ἐστιν 80 

ἥδε δυωδεκάτη, 0T ἐς" Ἴλιον εἰλήλουϑα 

πολλὰ παϑών" νῦν αὖ με τεῆς ἐν χερσὶν ἔϑηκεν 

uoi" ὀλοή" μέλλω που ἀπεχϑέσϑαι zd πατρὶ; 

ὅς μέ σου αὖτις ἔδωκε᾽ μινυνϑάδιον δέ με μήτηρ 

γείνατο “αοϑόη, ϑυγάτηρ Aveo yépovvog, 85 

"AÀrs0, ὃς “4ελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει, 

Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι. ; 

τοῦ δ᾽ ἔχε ϑυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας" 

τῆσδε δύω γενόμεσϑα, σὺ δ᾽ ἄμφω δειροτομήσεις. 

ἤτοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας, 90. 

ἀντίϑεον Πολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξέϊ δουρί" | 

νῦν δὲ δὴ ἐνθαδ᾽ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται" οὐ γὰρ ὀΐω 

σὰς χεῖρας φεύξεσϑαι; ἐπεί δ᾽ ἐπέλασσέ γε δαίμων. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 

μή μὲ κτεῖν᾽, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστφιος Ἕκτορός δἰμι, 95 

ὃς TOL ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τὲ κρατερόν ce." 

"Qe ἄρα μιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιμος υἱὸς 

λισσόμενος ἐπέεσσιν, ἀμείλικτον δ᾽ Oz ἄκουσεν 

» Nisus, μή μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ᾽ ἀγόφευε᾽ 

πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον Quee, 100 

τόφρα τί μοι πεφιδέσϑαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἥν ἡ 

Τρώων, καὶ πολλοὺς ξωοὺς ἕλον ἠδ᾽ ἐπέρασσα᾽ 

πον ICA RENS THEET ον Y EI S T PEST, c RPM 
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- v» δ᾽ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅστις ϑάνατον φύγῃ, ὃν κε ϑεὸς ye 
7.3 Ἰλίου προπάρουϑεν ἐμῇς ἐν χερσὶ βαάλῃσιν, 

x«l πάντων Τρώων, πέρι δ᾽ αὖ Πριάμοιο y παίδων. 
ἀλλὰ, qiios, ϑανε καὶ σύ" τίη ὀλοφύρεαι οὕτως; 106 

uvtov καὶ Πάτροκλος, ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων. 

οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλὸς τὲ μέγας τε; 

; πατρὸς δ᾽ elu. ἀγαϑοῖο, ϑεὰ δέ μὲ γείνατο μήτηρφ᾽ 

ἀλλ᾽ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή - 

ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ - 111 

ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο gau ἐκ ϑυμὸν ἕληται, 
ἢ ὅγε δουρὶ βαλὼν, ἢ ἀπὸ νευρῆφιν οὀϊστῷ." 
Ὡς φάτο, τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον 

ἤτορ᾽ 
ἔγχος μέν ῥ᾽ ἀφέηκεν, ὁ δ᾽ ἕξετο χεῖρε πετάσσας 115. 
ἀμφοτέρας. ᾿Δχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 
τύψε κατὰ κληΐδα παρ᾽ αὐχένα, πᾶν δέ oL εἴσω 
δῦ ξίφος ἄμφηκερ᾽ ὁ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 
κεῖτο ταϑεὶς, ἐκ. δ᾽ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 
τὸν δ᾽ ̓ Δχιλεὺς ποταμόνδε λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρε- 

Gite, | 120 

* vd οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ cyOQsvsv 
3 - " P ^ ,Evrav9oi νῦν κεῖσο μετ᾽ ἰχϑύσιν, οἵ σ᾽ ὠτειλὴν 

αἷμ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες" οὐδέ σε μήτηρ 
 ἐνϑεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος 
οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον. 125. 

- Qocoxov τις κατὰ κῦμα μέλαιναν Qoiy ὑπαΐξει 

Cer δι χέχο, 
Ross P 
“ Ei 

ἐχϑὺς, ὃς xs φάγῃσι Avx&ovog ἀργέτα δημόν. 
 φϑείρεσϑ᾽, εἰσόκεν ἄστυ κιχείομεν Ἰλίου (ge, 
ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ᾽ ὄπιϑεν κεραΐξων. 
οὐδ᾽ ὑμῖν ποταμός περ ἐὔρροος ἀργυροδίνης 130 

ἀρκέσει, c) δὴ δηϑὰ πολέας ἱερδύετε ταύρους, 
- feovs δ᾽ ἐν δίνῃσι καϑίετε μώνυχας ἵππους. 

Homeri Ilias. 21 
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αλλὰ καὶ ὡς ὀλέεσϑε κακὸν μόρον, εἰσόκε πάντες 
vigere “Πατρόκλοιο φόνον καὶ λοιγὸν “Ιχαιῶν, 
oc ἐπὶ νηυσὶ ϑοῆῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν éusio.* 135 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη; ποταμὸς ὁ χολώσατο κηρόϑι μάλλον, 

ὥρμηνεν δ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ὅπως παύσειε πόνοιο 
δῖον ᾿4χιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 
τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς, ἔχων. δολιχόσκιον ἔγχος, 
“᾿στεροπαίῳ ἐπᾶλτο κατακτάμεναι μενεαίνων, 140 
υἱέϊ Πηλεγόνος᾽ τὸν δ᾽ ᾿Ζξιὸς εὐρυρέεϑρος 
γείνατο καὶ HepiBows "xeacauevolo ϑυγατρῶν 
πρεσβυτάτη" τῇ γάρ Qc μίγη ποταμὸς βαϑυδένης. 
τῷ δ᾽ ᾿Αχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὁ δ᾽ ἀντίος ἕκ ποταμοῖο 
ἔστη ἐχὼν δύο δοῦρε" μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ ϑῆκεν 145 
Ξάνϑος, ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν. 
τοὺς ᾿Δχιλεὺς ἐδαϊζε κατὰ óc ov οὐδ᾽ ἐλέαιρεν. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος AA eds 

» Τίς, πόϑεν εἷς ἀνδρῶν, ὃ aki ἔτλης à ἀντίος ἐλϑεῖν ; 
δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν.ς 151 

Τὸν δ᾽ αὖ Πηλεγόνος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός 
.. Πηλείδη μεγάϑυμε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις; 
siu ἐκ Παιονίης ἐριβώλου, τηλῦϑ᾽ ἐούσης, 
Παίονας ἄνδρας ὁ ἄγων δολιχεγχέας" ἥδε δέ μοι νῦν 
ἠὼς ἑνδεκάτη, ὅτ᾽ ἐς Ἴλιον δἰλήλουϑα. 156 
αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ ̓ Δξιοῦ εὐρυρέοντος, 
[4ξιοῦ, ὁ ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν,} 
9g τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ" τὸν δ᾽ ἐμέ φασιν 
γείνασϑαι᾽ νῦν αὐτε μαχώμεϑα, φαίδιμ ᾿4χιλλεῦ."ς 160 
Ὃς gc ἀπειλήσας, ὁ δ᾽ ἀνέσχετο δῖος AAA &Ug 

Πηλιάδα μελίην" ὁ δ᾽ ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς 
ἥφως “Αστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος Qev: 
καί ῥ᾽ ἑτέρῳ uiv δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διαπρὸ 
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ῥῆξε σάκος" χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα ϑεοῖο᾽ 16ὅ 
E δ᾽ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς 
᾿δεξιτερῆς, σύτο δ᾽ αἷμα κελαυνεφές" 1) δ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ 
γαίῃ ἐνεστήρικτο; λιλαιομένη χροὸς ἄσαι. 
δεύτερος αὐτ᾽ ᾿άχιλεὺς μελέην ἰϑυπτίωνα 
Ἢ “᾿στεροπαίῳ ἐφῆκε κατακτάμεναι μενεαίνων. 170 

E. τοῦ μέν Ó ἀφάμαρτεν, ὁ δ᾽ ὑψηλὴν βάλεν ὄχϑην, 
: μεσσοπαγὲς δ᾽ ἄρ᾽ ἔϑηκε xev ὄχϑης μείλινον ἔγχος. 

Πηλείδης δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 

[daz ἐπί o μεμαώς" ὁ δ᾽ ἄρα μελίην ᾿4χιλῆος 
οὐ δύνατ᾽ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ. 175 
| τρὶς μέν μιν πελέμιξεν. ἐρύσσεσϑαι μενεαίνων, 

τρὶς δὲ μεϑῆχε βίης" τὸ δὲ τέτρατον ἤϑελε ϑυμῷ 

d ἐπιγνάμψας δόρυ μείλυνον Αἰακίδαο, 
ἀλλὰ πρὶν ᾿Αχιλεὺς σχεδὸν ἄορι ϑυμὸν ἀπηύρα. 179 

γαστέρα γάρ μὲν τύψε παρ᾽ ὀμφαλ ὃν, ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

᾿χύντο χαμαὶ χολάδες" τὸν δὲ σκότος 0666 κάλυψεν 

y ἀσϑμαίνοντ᾽᾽ ᾿Αχιλεὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ στήϑεσσιν ὀρούσας 

τεύχεά T ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 

Kei οὕτως" χαλεπόν τοι ἐρισϑενέος Κρονίωνος 

CUM ἐριξέμεναι; ποταμοῖό σπξρ ἐκγεγαώτι. 185 

1 | gio9« σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρυφέοντος, 

αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Ζιὸς εὔχομαι εἶναι. 

3 τίχτε w ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσιν, 

Πηλεὺς Αἰακίδης" ὁ δ᾽ &g Αἰακὸς ἐκ Διὸς mjev. 

τῷ κρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν ἁλιμυρηέντων, 190 

^ κρείσσων αὐτὲ 4ιὸς γενεὴ τοτάμόίο τέτυκται. 

“καὶ γὰρ δοὶ ποταμὸς ys πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι 

᾿χραισμεῖν᾽" ἀλλ οὐκ ἔστι zl Κρονίωνι μάχεσθαι, 

ΤΩΝ οὐδὲ κρείων "A yeAcitog ἰσοφαρίζει., 

j οὐδὲ ̓βαϑυρρείταο μέγα σϑένος ᾿ὡκξεανοῖο, 195 

3 ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα ϑαλασσα 
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καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν" 
ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν 
δεινήν τὲ βροντὴν, OT ἀπ᾽ οὐρανόϑεν σμαφαγήσῃ. i 
Ἦ ῥα καὶ ἐχ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον à ἔγχος, 200 

τὸν δὲ xav αὐτόϑι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἥτορ ἀπηύρα, 
κείμενον ἐν ψαμάϑοισι, δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ. 

τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχϑύες ἀμφεπένοντο, 
δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρφίδιον κείροντες" 
αὐτὰρ o βὴ ó ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστὰᾶς, 205 
οἵ ῥ᾽ ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα, 
ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
χέρσ᾽ ὕπο Πηλείδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα. 
ἔνϑ'᾽ ξλε Θερσίλοχόν ve Μύδωνά τε ᾿στύπυλόν τε 
Mvwycov τε Θρασίον τε καὶ Alviov ἠδ᾽ Ὀφελέστην᾽ 210 
καί νύ x ἔτι πλέονας χτάνε Παίονας ὠκὺς ᾿Δχιλλεὺς, 
εἰ μὴ χωσάμενος προσέφη ποταμὸς βαϑυδίένης, 
ἀνέρι εἰσάμενος, βαϑέης δ᾽ ἐκ φϑέγξατο δίνης᾽ 

»  ᾿ἀχιλεῦ., περὶ μὲν κρατέεις , περὶ δ᾽ αἴσυλα 

Q&Geug 
evüoGv: atti γάρ τοι δἰ ὗς ϑεοὶ αὐτοί. 218 
εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι, 
ἐξ ἐμέϑεν y ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέξε" 
πλήϑει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεϑρα, 
οὐδέ ví πη δυναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν 
στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀδήλως. 2320 

ἀλλ ἄγε δὴ καὶ ἔασον: ἄγη w ἔχει, ὄρχαμε λαῶν." 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿4χιλ- 

λεύς 
»ἔσται ταῦτα, Σκάμανδρε διοτρεφὲς, ὡς σὺ κελεύεις. 
Τρῶας δ᾽ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίξων, 
πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηϑῆναι 3225 
ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, 1j xev ἐγὼ τόν." 
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Ss εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο, δαίμονι ἶσος. 

καὶ τότ᾽ ᾿άπόλλωνα προσέφη ποταμὸς βαϑυδίνης 

» “ὦ πόποι. ἀργυρύτοξε, Διὸς τέκος, οὐ σύγε βουλὰς 

εἰρύσαο Κρονίωνος, ὃ TOL μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν 230 
Τρωσὶ παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, εἰσόκεν o 

δείελος ὀψὲ δύων. σκιάσῃ δ᾽ ἐρίβωλον ἄρουραν." 
Ἦ καὶ “Αχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνϑορε μέσσῳ 

κρημνοῦ ἀπαΐξας᾽ 0 δ᾽ ἐπέσσυτο οἴδματι ϑύων, 384 

πάντα δ᾽ ὄρινε ῥέεϑρα κυκώμενος, ccs δὲ νεκροὺς 

πολλοὺς, οἵ ῥα xov αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὖς «r&v. ᾽4χιλ-- 

AgUg: 

τοὺς ἔκβαλλε ϑύραξε, μεμυκῶς jore ταῦρος, 
χέρσονδε᾽ ξωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεϑρα., 
κρύπτων ἐν δίνησι βαϑείῃσιν μεγάλῃσιν. 
δεινὸν δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Δχιλῆα κυκώμενον ἵστατο κῦμα, 240 
Gs, δ᾽ ἐν σακεῖ πίπτων δόος" οὐδὲ πόδεσσιν 
siye στηρίξασϑαι. ὁ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν 
εὐφυέα μεγάλην᾽ ἡ δ᾽ ἐκ ῥιξῶν ἑριποῦσα, 
κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεϑρα 

ὄξοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δὲ μιν αὐτὸν 245 
εἴσω πᾶσ᾽ ἐριποῦσ᾽ - ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐκ δίνης ἀνορούσας 
ἤϊξεν πεδίοιο ποσὶ κραιπνοῖσι πέτεσθαι, 
δείσας. οὐδέ v ἔληγε μέγας ϑεὸς, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾿ αὐτὸν 
ἀκροκελαινιόων, ἵνα Luv παύσειε πόνοιο 
δῖον Ayo, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 200 
Πηλείδης δ᾽ ἀπόρουσεν ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ, 

αἰετοῦ οἴματ' ἔχων μέλανος, τοῦ ϑηρητῆρος, 
ὅσϑ᾽ ἅμα καρτιστός τε καὶ ὥκιστος πετεηνῶν᾽ 

τῷ εἰκὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήϑεσσι δὲ χαλκὸς 

; σμερδαλέον κονάβιξεν᾽ ὕπαιϑα δὲ τοῖο λιασϑεὶς 9255 

φεῦγ,, ὁ δ᾽ ὄπισϑε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ. 
ὡς δ᾽ 0v ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 
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ἂμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ, 
χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἁμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων" 

τοῦ μέν τὲ προρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι 260 

ὀχλεῦνται᾽ τὸ δέ τ᾽ ὦκα κατειβόμενον. κελαρύξει 

χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φϑάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα" 

ὡς αἰεὶ ᾿ἀχιλῆα κιχήσατο κῦμα 00010, d 

καὶ λαιψηρὸν dóvra: ϑεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. — 

ὁσσάκι δ᾽ ὁρμήσειε ποδάρκης δῖος ᾿Δχιλλεὺς 265 . 
στῆναι ἐναντίβιον, xai γνώμεναι ei uu ἅπαντες 

ἀϑάνατοι φοβέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο 
πλάζ᾽ ὥμους καϑύπερϑεν. ὁ δ᾽ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα 

ϑυμῷ ἀνιάξων. ποταμὸς δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα 270 
λάβρος, ὕπαιϑα ῥέων, κονίην δ᾽ ὑπέφεπτε ποδοῖυν. 
Πηλείδης δ᾽ guber. ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν 

Ζεῦ πάτερ, ὡς οὔτις ue ϑεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη. 
ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι" ἔπειτα δὲ καί τι πάϑοιμι. 

ἄλλος δ᾽ οὔτις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων, 274 

ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἢ μὲ ψεύδεσσιν ἐϑελγεν" 
jw ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ ϑωρηκτάων 
λαιψηροῖς ὀλέεσϑαι ᾿Ζπόλλωνος βελέεσσιν. 

Og μ᾽ ὄφελ᾽ Ἕκτωρ χτεῖναι; ὃς ἐνθάδε γ᾽ ἔτραφ᾽ 

ἄριστος" 

τῷ κ᾽ ἀγαϑὸς μὲν ἔπεφν᾽. ἀγαϑὸν δέ κεν ἐξενάριξεν. 

| vOv δὲ μὲ λευγαλέῳ ϑανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι 281 

ἐρχϑέντ' ἐν μεγάλῳ ποταμῷ. ὡς παῖδα συφορβὸν, 

ὅν δά 7 ἔναυλος ἀποέφσῃ χειμῶνι περῶντα." 

Ὡς φάτο, τῷ δὲ μάλ ὦκα Ποσειδάων καὶ ᾿“ϑήνη 

στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ᾽ ἄνδρεσσιν ἐΐκτην, 285 

χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ᾽ ἐπέεσσιν. β 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

» Πηλείδη, μήτ᾽ ἄρ τι λίην τρέε μήτε τι τάρβει" 

4 
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τοίω γάρ τοι νῶϊ ϑεῶν ἐπιταρρόϑω εἰμὲν, 

| Ζηνὸς ἐπαινήσαντος, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾿ϑήνη:- 290 

ὡς οὔ τοι ποταμῷ ys δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστυν᾿ 

ἀλλ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός" 

αὐτὰρ σοὶ πυκινῶς ὑποϑησόμεϑ᾽, αἵ xs πίϑηαι" 

μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιΐου πολέμοιο, 

πρὶν κατὰ Ἰλιόφι κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλδαι 295 

Τρωϊκὸν, ὅς xs φύγῃσι. σὺ δ᾽ Ἕκτορι ϑυμὸν ἀπούρας, 
ι.69 

Τὼ μὲν dg ὡς εἰπόντε μετ’ ἀϑανάτους ἀπεβήτην: 

αὐτὰρ ὁ βῆ - μέγα γάρ δα ϑεῶν ὥτρυνεν ἐφετμή - 
ἐς πεδίον" τὸ δὲ πᾶν πλῆϑ᾽ ὕδατος ἐκχυμένοιο, 800 

- πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαϊκταμένων αἰξηῶν 

^ màgov καὶ νέκυες. τοῦ δ᾽ ὑψόσε γούνατ᾽ ἐπήδα 

πρὸς δόον ἀΐσσοντος ἀν ἰϑὺν, οὐδέ μὲν ἔσχεν 

εὐρυρέων ποταμός᾽ μέγα γὰρ σϑένος ἔμβαλ ᾿4ϑήνη. 

οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ ἔτι μᾶλλον 

χώετο Πηλείωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα δόοιο — 806 

ὑψόσ᾽ ἀειρόμενος, Σιμόεντι δὲ uéxAev ἀῦσας 

Φίλε κασίγνητε, σϑένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ 

σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 

ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόϑον οὐ μενέουσιν. 510 

ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα, καὶ ἐμπίπληϑι ῥέεϑρα 

ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ᾽ ὀρόϑυνον ἐναύλους, 

ἴστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ᾽ ὀρυμαγδὸν ὄρινε 

φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα, 

ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ᾽ ὅγε ἶσα ϑεοῖσιν. δ16 

φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτε τι εἶδος, 

οὔτε τὰ τεύχεα καλὰ, τά που μάλα νειόϑι λίμνης 

κείσεϑ᾽ ὑπ᾽ ἰλύος κεκαλυμμένα" κὰδ δέ μιν αὐτὸν 

εἰλύσω ψαμάϑοισιν, ἅλις χέραδος περιχεύας, 

μυρίον, οὐδέ οἵ ὀστέ᾽ ἐπιστήσονται ᾿4χαιοὶ 820 
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ἀλλέξαι- τόσσην οὗ ἄσιν καϑύπερϑε καλύψω. 
αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετδύξεται, οὐδέ τέ μὲν χρεὼ 
ἔσται τυμβοχοῆό, ὅτε utv ϑάπτωσιν "Auot. ef 
Ἦ καὶ ἐπῶρτ᾽ Api κυκώμενος, ὑψόσε ϑύων, 

μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἴματι καὶ νεκύεσσιν. 325 
πορφύρεον. δ᾽ ἄρα κῦμα : ἐπξτέξος. ποταμοῖο 
ἵστατ᾽ ἀξιρόμενον, κατὰ 0 Toss Πηλείωνα. 
Hey δὲ μέγ᾽ ccs περιδδείσασ᾽ Ay, 
μή μὲν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸς βαϑυδίνης. 
αὐτίκα δ᾽ Ἥφαιστον προσεφώνεεν, ὃν “φίλον υἷόν,880 ἡ 

.» Ο96εο, κυλλοπόδιον, ἐμὸν τέκος" ἄντα σέϑεν γὰρ 
'Ξάνϑον δινήεντα μάχῃ ἠΐσκομεν εἶναι" | 
ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα. πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλήν. 
αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο Νύτοιο 
εἴσομαι ἐξ ἀλόϑεν χαλεπὴν ὄρσουσα ϑύελλαν, 33$ 
ἢ κεν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι. 
φλέγμα κακὸν φορέουσα. σὺ. δὲ vo παρ ὄχϑας x 
δένδρεα xai, ἐν δ᾽ αὐτὸν te mugb: μηδέ σὲ πάμπαν 
v ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ:᾽ 
μηδὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δὴ 340 
φϑέγξομ᾽ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν ἀκάματον πῦρ." 
ae ἔφαϑ'᾽, Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο. ϑεσπιδαὲς πῦρ. 

πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαέετο, καῖε δὲ νεκροὺς 
“πολλοὺς, οἵ ῥα κατ uri: ἅλις ἔσαν, οὺς κτάν Ay 

AeUg. 
πᾶν δ᾽ ̓ ἐξηράνϑη πεδίον, Gyévo δ᾽ ἀγλαὸν ὕδωρ. 345 
ὡς δ᾽ 0r ὀπωρινὸς Βορέης νεοαρδέ᾽ ἀλωὴν 
ei ἀγξηράνῃ᾽ χαίρει δὲ μιν ὅστις ἐϑείρῃ" 
ὡς ἐξηράνϑη πεδίον πᾶν, κὰδ δ᾽ ἄρα νεκροὺς 
κῆεν" ὁ δ᾽ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανοόωσαν. 
καίοντο πτελέαι τε καὶ ἐτέα: ἠδὲ μυρῖκαι, 350 
καίετο δὲ λωτός T ἠδὲ ϑρύον ἠδὲ κύπειρον, 
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τὰ περὶ καλὰ ῥέεϑρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει" 
τείροντ' ἐγχέλυές ve καὶ ἰχϑύες οἱ κατὰ δένας, 

- 0$ κατὰ καλὰ ῥέεϑοα κυβίστων ἔνϑα καὶ ἔνϑα 

- φνοίῇ τειρόμενοι πολυμήτιος Ἡφαίστοιο. | 355 

᾿χαίετο δ᾽ 1g ποταμοῖο ἔπος v ἔφατ᾽ ἔκ 7 ὀνόμαξεν 

ον Ἡφαιστ, οὔτις σοίγε ϑεῶν δύνατ᾽ ἀντιφερίζξειν, 
οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ σοίγ᾽ ὧδε πυρὶ φλεγέϑοντι μαχοίμην. 

- A$y ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος ᾿Δχιλλεὺς 
ἄστεος ἐξελάσειε᾽ τί μον ἔριδος καὶ ἀρωγῆς“ 360 

Φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ᾽ ἔφλυε καλὰ ῥδέεϑρα. 
ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον, ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ, 

-.. «víaqv μελδόμενος ἁπαλοτφεφέος σιάλοιο, 
- πάντοϑεν ἀμβολάδην, ὑπὸ δὲ ξύλα κάγκανα κεῖται, 
᾿ς ὡς τοῦ καλὰ ῥέεϑρα πυρὶ φλέγετο, £és δ᾽ ὕδωρ" 866 
- οὐδ᾽ ἔϑελε προρέειν, ἀλλ loyevo- vos δ΄ ἀὐτμὴ 
3 Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ Oy Ἥρην 

πολλὰ λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
ο΄ , Ἥρη, τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν δόον ἔχραε κήδειν 

ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι 870 
ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί. 

— ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι, εἰ σὺ κελεύεις, 
- παυέσϑω δὲ καὶ οὗτος. ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ καὶ τόδ᾽ ὀμοῦμαι. 

μήποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, 
μηδ᾽ ὁπότ᾽ ἂν Τροίῃ μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 5170 

| δαιομένη, δαίωσι δ᾽ ̓ Δφήϊοι υἷες xov. 
: «αὐτὰρ ἐπεὶ vÓy ἄκουσε ϑεὰ λευκώλενος Hon, 

αὐτίχ᾽ ἄρ᾽ Ἥφαιστον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν, 
ΠῚ ΝΉΡφαιστε, σχέο, τέκνον ἀγακλεές" οὐ γὰρ ἔοικεν 
- &9üvarov ϑεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα GvvgsA(tew.« 380 
t ac ἔφαϑ'᾽, Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε ϑεσπιδαὲς πῦρ, 
ἄψθρρον δ᾽ ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ ῥέεϑρα. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνϑοιο δάμη μένος, ob μὲν ἔπειτα 
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παυσάσϑην᾽ "Hoy γὰρ ἐρύκακε χωομένη περ. 
ἐν δ᾽ ἄλλοισι ϑεοῖσιν ἔρις πέδε ῬΈΡΟΟΟΣΑ 385 

ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἄητο᾽ 
σὺν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ᾽ εὐρεῖα χϑὼν, 
ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς 
ἥμενος Οὐλύμπῳ ἐγέλασσε δέ οἵ φίλον ἦτορ 
γηθϑοσύνῃ, 09 ὁρᾶτο ϑεοὺς ἔριδι ξυνιόντας. 890 
ἔνϑ᾽ οἵγ᾽ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν" ἦρχε γὰρ "άρης 
ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος Αϑηναίῃ ἐπόρουσεν 
χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦϑον 
Τίπτὶ QUT, ὦ κυνάμυια, ϑεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις 

ϑάρσος cov ἔχουδα, μέγας δέ σε ϑυμὸς ἀνῆκεν s 395 
1) οὐ μέμνῃ ὅτε Τυδείδην ΖΔιιομήδὲ ἀνῆκας 
οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα. 
(9'Ug ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας; 
τῷ σ᾽ αὖ νῦν ὀΐω ἀποτισέμεν ὃσσα w &ogyog.* 

Ἃς εἰπὼν οὔτησε κατ᾽ αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν 400 
σμερδαλέην, 1 qv οὐδὲ Ζιὸς δάμνησι κεραυνός᾽" 
τῇ μιν "Apne οὔτησε μιαιφόνος eye μακρῷ. 
ἡ δ᾽ ἀναχασσαμένη λίϑον εἵλετο χειρὶ παχείῃ 
χξίμενον ἐν πεδίῳ, μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε, 404 
TOv ῥ᾽ ἄνδρες πρότεροι ϑέσαν à ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης" 
τῷ βάλε ϑοῦρον "oue κατ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυϊα. 

ἑπτὰ δ᾽ ἐπέσχε πέλεϑρα πεσὼν, ἐκόνισε δὲ χαίτας, 
τεύχεά v ἀμφαράβησε᾽" γέλασσε δὲ Παλλὰς ᾿4ϑήνη, 
καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 409 

»Numzvc, οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω ὅσσον ἀρείων 
εὔχομ᾽ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις. 
οὕτω κεν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις, 
ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται, οὕνεκ A yatoUg 
κάλλιπες, αὐτὰρ Τρωσὶν ὑπερφιάλοισιν ἀμύνεις. ᾧ 

Ὡς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ. 416. 

ECT UNEREELSE WI EE IT τι - EINEN 



4 QOPU 

1414402 XXI. 427 

τιν δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Ζιὸς ϑυγάτηρ ᾿Δφροδίτη 

πυκνὰ μάλα στενάχοντα" μόγις δ᾽ ἐσαγείρετο ϑυμὸν. 

τὴν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ λευκώλενος "Hon, 

αὐτόν ᾿4ϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

Ὁ πόποι, αἰγιόχοιο Zfióg τέκος; ᾿Δτρυτώνη, 430 

καὶ δ᾽ αὖθ᾽ ἡ κυνάμυια ἄγει βοοτολοιγὸν "Agno 

δηΐου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον᾽ ἀλλὰ μέτελϑε." 

Ὡς φάτ᾽, ᾿4ϑηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ ϑυμῷ, 

καί δ᾽ ἐπιεισαμένη πρὸς στήϑεα χειρὶ παχείῃ 

ἤλασε' τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἤτορ. 

τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄμφω κεῖντο ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, 426 

ἡ δ᾽ &g ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ ἀγόρευεν 

᾿»Τοιοῦτοι νῦν πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοὶ, 

εἶεν, ὅτ᾽ ᾿4ργείοισι μαχοίατο ϑωρηκτῇσιν. 

ὧδέ τε ϑαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς ᾿Αφροδίτη 480 

ἦλθεν "άρει ἐπίκουρος, ἐμῷ μένει QVtLOGG 

τῷ κεν δὴ πάλαι ἄμμες ἐπαυσάμεϑα πτολέμοιο, 

Ἰλίου ἐκπέρσαντες ἐὐκτίμενον πτολέίεϑρον "" 

"Oc φάτο, μείδησεν δὲ ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη. 

αὐτὰρ ᾿ἀπόλλωνα προσέφη κρείων ἑνοσίχϑων 185 

Φοῖβε, τίη δὴ νῶϊ διέσταμεν;: οὐδὲ ἔοικεν 

ἀρξάντων ἑτέρων" τὸ μὲν αἴσχιον, αἷ x ἀμαχητὶ 

ἴομεν Οὔλυμπόνδε, Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ. 

ἄρχε" σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος᾽ οὐ γὰρ ἔμοιγε 

καλὸν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα. 440 

νηπύτἰ. ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες" οὐδέ vv τῶνπερ 

μέμνηαι, ὅσα δὴ πάϑομεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶ 

μοῦνοι νῶϊ ϑεῶν, ὅτ᾽ ἀγήνορι “αομέδοντι 

πὰρ Ζιὸς ἐλθόντες ϑητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν 

μισϑῷ ἔπι ῥητῷ ὁ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν. 445 

ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα 
3 » , 

εὐρύ τε καὶ μάλα καλὸν, VV. ἄρρηκτος πόλις sin 
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Φοῖβε, σὺ δ᾽ εἰλίποδας ἕλικας Boos βουκολέεσκες 
Ἴδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου ὑληέσσης. 3 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μισϑοῖο τέλος πολυγηϑέες "Qoat 450 . 
ἐξέφερον, τότε νῶϊ βιήσατο μισϑὸν ἅπαντα 3 
4aopéàcy ἔχπαγλος, ἀπειλήσας δ᾽ ἀπέπεμπεν. 
σοὶ μὲν oy ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν 
δήσευν, καὶ περάαν νήσων ἔπι τηλεδαπάων᾽ E 
στεῦτο δ᾽ ὅγ' ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ. 455 — 
νῶϊ δὲ T ἄψοφρφοι κίομεν κεκοτηότι ϑυμῷ, 
μισϑοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσδεν. 
τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ us9" ἡμέων 
πειρᾷ ὥς κε Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται 3 
πρόχνυ κωκῶς, σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν."ς 460 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑχάεργος ᾿Ζπόλλων 
»ἐννοσίγαί, οὐκ ἄν μὲ σαόφρονα uve ceo 

ἔμμεναι, εἰ δὴ σοίγε βροτῶν ὃ ἕνεκα πτολεμΐξω 
δειλῶν, οἱ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε 

ξαφλεγέες τελέϑουσιν, ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες, 465 
ἄλλοτε δὲ φϑινύϑουσιν ἀκήριοι. ἀλλὰ τάχιστα 
παυσώμεσϑα μάχης" οἱ δ᾽ αὐτοὶ δηριὰάσθϑων."" 
Ὡς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ᾽ - αἴδετο ydo ῥα 

πατροχασιγνήτοιο μιγήμεναι ἐν παλάμῃσιν. ! 
τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα viíxtGe, πότνια ϑηρῶν 470 
[Ἄρτεμις ἀγροτέῤη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦϑουν) 
Φεύγεις δὴ. ἕκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην 

πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἵ εὐχὸς ἔδωκας" 

νηπύτιε, τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως; 
ἱμή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούδθω 475 
εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀϑανάτοιδι θεοῖσιν, 
ἄντα Ποσειδάωνος ἐναντίβιον. πολεμίζειν. I 
ag φάτο, τὴν δ᾽ οὔτι προσέφη ἕκάεργὺς ᾿Ζπόλλων, 

ἀλλὰ χολωσαμένη Ζ])ιὸς αἰδοίη παράκοιτις 
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 ψΨείκεσεν ἰοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν 480 
- Ilóg δὲ σὺ νῦν μέμονας, κύον ἀδδεὲς, ἀντί ἐμεῖο 
στήσεσϑαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσϑαι, 
τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεί oe λέοντα γυναιξὶν 
Ζεὺς ϑῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἣν x. ἐθέλῃσϑα. 

| ἤτοι βέλτερόν ἐστι κατ' οὔρεα ϑῆρας ἐναίρειν 488 
E ἀγροτέρας τ᾽ ἐλάφους 5 χρείσσοσιν ἶφι μάχεσϑαι. | 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὦ ὄφρ᾽ εὖ εἰδῆς. 
ὅσσον φερτέρη εἶμ᾽, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις."“ 

5 ec v2 , 3 T “ » 
H ῥὰ καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτεν 

- ω 337 2 , 2 2 » y T 

σκαιῇ, δεξιτερῇ δ ἀρ ἀπ ὥμων αἴνυτο τοξα, | 400 
αὐτοῖσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἔϑεινε παρ᾽ οὔατα μειδιόωσα 
ἐντροπαλιξομένην᾽ ταχέες δ᾽ ἔχπιπτον ὀϊστοί. 
δακρυόεσσὰ δ᾽ ὕπαιϑα ϑεὰ φύγεν ὥστε πέλεια., 
ἥ ῥά 9' ὑπ᾽ ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην, 
᾿χηραμόν- οὐδ᾽ ἄρα τῇγε ἁλώμεναι αἴσιμον xsv: 495 
ὡς ἡ δακρυόεόσα φύγεν, λίπε δ᾽ αὐτόϑι τόξα. 
Δητὼ δὲ προσέειπε διάκτορος ᾿“ργειφόντης 
"voi, ἐγὼ δέ τοι οὔτι μαχήσομαι" ἀργαλέον δὲ 

 πληκτίξεσϑ᾽ ἀλόχοισι Ζιὸς νεφεληγερέταο" 
ἀλλὰ μάλα πρόφρασσα uev ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 500 

: εὔχεσϑαι ἐμὲ νικῆσαι κρατερῆφι βίηφιν."“ 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, “ητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα 
πεπτεῶτ᾽ ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγι κονίης. 

: 3 μὲν τόξα Λάροβδα, πάλιν κίξ ϑυγατέρος ἧς" 
ἡ δ᾽ ἄρ᾽ Ὄλυμπον ἵ ἵκανε, Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 505 
δακρυύεσσα δὲ πατρὸς ἐφέξετο γούνασι κούρη, 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε" τὴν δὲ προτὶ oi 
εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας 

»Tíg νύ os τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 
᾿ἱμαψιδίως, ὥσεί τι κακὸν ῥέξουσαν ἐνωπῇ];"" 510 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἐυστέφανος κελαδεινή 
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»σή wu ἄλοχος στυφελιδε; πάτερ. λευκώλενος᾽ Hon, 
ἐξ ἧς ἀϑανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται. ec 

"fag oí μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον: 

αὐτὰρ ᾿4πόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον £ ἱρήν" 515 
μέμβλετο γάρ οἵ τεῖχος ἐὐδμήτοιο πόληος, 

μὴ ΖΙαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ μόρον ἤματι κείνῳ. 

of δ᾽ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 
oí μὲν χωόμενοι. οἱ δὲ μέγα κυδιόωντες:" 

καἀὸ δ᾽ ἷξον πὰρ Ζηνὶ κελαινεφεῖ. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 520 
Τρῶας ὁμῶς αὐτούς v ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους. 
ὡς δ᾽ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται 
ἄστεος αἰϑομένοιο, ϑεῶν δέ ἕ μῆνις ἀνῆκεν, 
πᾶσι δ᾽ ἔϑηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε ἐφῆκεν: 
ὥς ᾿“χιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε᾽ ἔϑηκεν. 525 
Ἑστήκει δ᾽ ὁ γέρων Πρίαμος ϑείον ἐπὶ πύργου, 

ἐς δ᾽ ἐνόησ᾽ ᾿Ζχιλῆα πελώριον: αὐτὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
Τρῶες ἄφαρ κλονέοντο πεφυξζότες, οὐδέ τις ἀλκὴ 

γίγνεϑ'᾽" ὁ δ᾽ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶξε, 
ὀτρυνέων παρὰ τεῖχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς 680 
»Πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ, εἰσόκε λαοὶ 

ἔλϑωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες" ἡ γὰρ ̓ Δχιλλεὺς 

ἐγγὺς 006 κλονέων" νῦν οἴω λοίγί ἔσεσθαι. 
αὐτὰρ ἐπεί X ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες, 
αὖτις ἐπανϑέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυέας" 535 

δείδια γὰρ μὴ ovAog ἀνὴρ ἐς τεῖχος GAqvau. 
"Qc ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἄνεσαν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν 

ὀχῆας᾽ 
αἱ δὲ πετασϑεῖσαι τεῦξαν φάος. αὐτὰρ ATOAAOV 

ἀντίος ἐξέϑορε, Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι. 

of δ᾽ ὑϑὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο, 540 
δέψῃ καρχαλέοι, κεκονιμένον ἐκ πεδίοιο 
φεῦγον" ὁ δὲ σφεδανὸν ἔφεπὶ ἔγχεϊ" λύσσα δέ ol κῆρ 
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αἷὲν ἔχε κρατερὴ, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσϑαι. 
- "Ev9« κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾿Ζχαιῶν, 
εἰ μὴ ᾿ἀπόλλων Φοῖβος ἀγήνορα δῖον ἀνῆκεν, 545 
"pir ᾿ἀντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. 
ἐν μέν οἵ κραδίῃ ϑάρσος βάλε, πὰρ δέ οἵ αὐτὸς 
ἔστη, ὅπως ϑανάτοιο βαρείας κῆρας ἀλάλκοι, 
φηγῷ κεκλιμένος" κεκάλυπτο δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 
αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς ἐνόησεν "Aye πτολίπορϑον, 550 
ἔστη, πολλὰ δὲ οἵ κραδίη πόρφυρε μένοντι: 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 
ον» Ὦ μοι ἐγών: εἰ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ ᾿Αχιλῆος 
φεύγω, τῇπερ οἵ ἄλλοι ἀτυξόμενοι xAovéovrat, 
αἱρήσει μὲ καὶ ὥς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει. 55 
εἰ δ᾽ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσϑαι ἐάσω 
Πηλείδῃ, ᾿Δχιλῆϊ, ποσὶν δ᾽ ἀπὸ τείχεος ἄλλῃ 
ρεύγω πρὸς πεδίον Ἰλήϊον, ὄφρ᾽ ἂν ἵκωμαι 
ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήϊα δύω: 
ἱσπέριος δ᾽ ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο, 560 
ἱδρῶ ἀποψυχϑεὶς ποτὶ Ἴλιον ἀπονεοίμην. 
Ala τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 
Mj μ᾽ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίονδε νοήσῃ 
καί μὲ μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν. 
οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἔσται ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι: 568 
nv γὰρ κρατερὸς περὶ πάντων ἔστ᾽ ἀνθρώπων. 
εἰ δέ x&v οἱ προπάροιϑε πόλιος κατεναντίον ἔλϑω. 
(αὶ γάρ Qv τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ, 
ἐν δὲ le ψυχὴ, ϑνητὸν δέ ξ Qao ἄνϑρωποι 
ἔμμεναι" αὐτάρ οἱ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάξει).“ς 570 
Ὡς εἰπὼν Aqua ἀλεὶς μένεν, ἐν δὲ οἵ ἦτορ 

en 

LU μον ὡρμᾶτο πτολεμίξευν ἠδὲ μάχεσϑαι. 
[re πάρδαλις εἶσι βαϑείης ἐκ ξυλόχοιο 
vópog ϑηρητῆρος vci τίον, οὐδέ τι ϑυμῶ 
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ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί. κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ" 5186 
εἴπερ γὰρ φϑάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ, ἠὲ βάλῃσιν, : 
ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει 
ἀλκῆς, πρίν γ᾽ ἠὲ ξυμβλήμεναι, ἠὲ δαμῆναι: 
ὡς ᾿ἀντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ, δῖος Ζγήνωρ, $ 
οὐκ ἔϑελεν φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ᾽ ᾽᾿Δχιλῆος, 580 
ἀλλ Oy ἄρ᾽ ἀσπίδα μὲν πρόσϑ᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ ἐΐσην, 
ἐγχείῃ δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο. καὶ μέγ᾽ ἀὔτει i 
E δή zov μαλ᾽ ἔολπας ἐνὶ φρεσὶ, φαίδιμ' ᾿Δχιλλεῦ, 

ἤματι τῷδε πόλιν πέρσειν Τρώων ἀγερώχων: E. 
νηπύτι, " v ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε ἐπὶ αὐτῇ. 588 
ἐν γάρ οἷ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες siue, 

οὗ καὶ πρόσϑε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν 

Ιλιον εἰρυόμεσϑα" σὺ δ᾽ ἐνθάδε πότμον ἐφέψειξ, 

ὧδ᾽ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ ϑαρσαλέος πολεμιστής. “ 

H pu καὶ ὀξὺν ὁ ἄκοντα βαφείης χειρὸς ἀφῆκεν, 590 

καί δ ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν. 

ἀμφὶ δέ μιν κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο m 

σμερδαλέον κονάβησε. πάλιν δ᾽ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσεν 

βλημένου, οὐδ᾽ ἐπέρησε, ϑεοῦ δ᾽ ἠρύκακε δῶρα. 

Πηλείδης δ᾽ ὡρμήσατ' "Ayivogog ἀντυϑέοιο 695. 

δεύτερος" οὐδέ v ἔασεν ᾿Δ4πόλλων κῦδος ἀρέσϑαι, 

ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, E 

ἡσύχιον δ᾽ ἄρα μιν πολέμου 8x πέμπε νέεσϑαι. E 

αὐτὰρ ὁ “Πηλείωνα δόλῳ ἀποέργαϑε λαοῦ" 3 

αὐτῷ γὰρ &xcegyog ᾿ἡγήνορι πάντα ἐοικὼς 600. 

ἔστη πρόσϑε ποδῶν ὁ δ᾽ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν  . 

εἶος ὁ τὸν πεδίοιο διώπετο πυροφόροιο, : 

τρέψας πὰρ ποταμὸν βαϑυδινήεντα Σκάμανδρον, | 

τυτϑὸν ὑπεκπροϑέοντα: δόλῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔϑελγεν ᾿4πόλ- 

λῶν, $ 

ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσϑαι ποσὶν οἷσιν" 605 

«ὁ νὰν 
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τόφρ᾽ ἄλλοι Todes πεφοβημένοι ἦλθον ὁμίλῳ 

ἀσπάσιοι. προτὶ ἄστυ, πόλις δ᾽ ἜΤ τὴ ἀλέντων. 

οὐδ᾽ ἄρα voíy ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς 

: μεῖναι ἔτ ἀλλήλους; καὶ γνώμεναι ὃς τὲ πεφεύγοι 

ὅς v ἔϑαν ἐν πολέμῳ᾽ ἀλλ ἐσσυμένως ἐσέχυντο 610. 

Ez ἐς vidi ὕντινα τῶνγε πόδες xoi γοῦνα σαώσαι. 

E ΤΡ. ΤΟΣ X 

£2 ἭἬἭκτορος ἀναίρεσις. 

£25 οἱ μὲν κατὰ ἄστυ, πεφυζξότες ἠῦτε νεβροὶ, 

ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον v ἀκέοντο τὲ δίψαν, 

κεκλιμένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν᾽ αὐτὰρ ᾿Δχαιοὶ 

τείχεος. ασσον ἴσαν, σάκὲ ὥμοισι κλίναντες. 

Ἔχτορα δ᾽ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ Μοῖρ᾽ ἐπέδησεν, τ 

Ἰλίου προπάρουϑε πυλάων τε Σκαιάῶων. 

αὐτὰρ Πηλείωνα προσηύδα Φοῖβος ᾿Ζπόλλων 

| » Tire ue, Πηλέος vii, ποσὶν ταχέεσσι διώκεις, 

αὐτὸς ϑνητὸς ἐὼν ϑεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πῶ μὲ 

ἔγνως ὡς ϑεός εἶμι, σὺ δ᾽ ἀσπερχὲς μενεαίνεις. 10 

᾿ ἡ vU τοι οὔτι μέλει Τρώων πόνος οὖς ἐφόβηδας, 

- ot δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο THEM agro: 

οὐ μὲν I κτενέξις, ἐπεὶ οὗτοι μόρσιμός eiua. 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿“χιλλεύς 

| »ἔβλαψάς. uU, ἑκάεργε, Qv ὀλοώτατε πάντων. 1ὅ 

ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος" ἦ X ἔτι πολλοὶ 

| γαῖαν ὀδὰξ εἷλον. dopo Ἴλιον εἰσαφικέσϑαι. 

- vov δ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δ᾽ ἐσάωσας 

Homeri Ilias. Ἂ 

Ἔν 

yo oe eredi τυ εις: 
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ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔτι τίσιν γ᾽ ἔδδεισας ὀπίσσω. 
ἢ σ᾽ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη." 
Ὡς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει, 

σευάμενος ὥσϑ᾽ ἵππος ἀεϑλοφόρος σὺν ὄχεσφιν, 

ὃς ῥά τε ῥεῖα ϑέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο" 
ὡς ᾿Δχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ yovvav ἐνώμα. 

Τὸν δ᾽ ὁ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφϑαλμοῖ- . 
συν. 25 

παμφαίνονθ᾽ ὥστ᾽ ἀστέρ᾽, ἐπεσσύμενον πεδίοιο, 
ὅς ῥά v ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ 
φαίνονται πολλοῖσι μετ᾽ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ" 
ὄντε κύν Φρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσιν 
λαμπρότατος μὲν δδ᾽ ἐστὶ, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται, 
καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν: 81 
8g τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήϑεσσι ϑέοντος. 
ὥμωξεν δ᾽ ὁ γέρων, κεφαλὴν δ᾽ ὅγε κόψατο χερσὶν 
vyóc ἀνασχόμενος. μέγα δ᾽ οἰμώξας ἐγεγώνει 
λισσόμενος φίλον víóv: 0 δὲ προπάρονιϑε πυλάων 35 
ἑστήκειν; ἄμοτον μεμαὼς Aur μαχεσϑαι" 
τὸν δ᾽ ὁ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς 

»Exroo, μή μοι μίμνε, φίλον τέκος, ἀνέρα τοῦτον 
οἷος &vev9' ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς 
Πηλείωνι δαμεὶς, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστιν, 40 
σχέτλιος" αἴϑε ϑεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο 
ὅσσον ἐμοί: τάχα κέν & κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν 
κείμενον" ἡ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλϑοι" 
e; , em - - d [7 
ὃς p υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν ευὐνιν ἔϑηκεν, 
κτείνων καὶ περνὰς νήσων ἔπι τηλεδαπάῶων. 45 
καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε, “υκάονα καὶ Πολύδωρον, 

3 ’ ’ , » 3 4 

ov δυναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλεντῶν, 
τούς μοι “αοϑόη τέκετο, κρείουσα γυναικῶν. 

, 1 - 1 ^" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ξώουσι μετὰ στρατῷ, ἡ v ἂν ἔπειτα 
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χαλκοῦ τε χρυσοῦ (d ἀπολυσόμεϑ'" ἔστι γὰρ ἔνδον" 50 
πολλὰ γὰρ ὥπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος "Ἄλτης. 
ἢ 

P δ᾽ ἤδη τεϑνᾶσι καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοισιν, 
- &Ayog ἐμῷ ϑυμῷ καὶ μητέρι, τοὶ τεκόμεσϑα" 
: λαοῖσιν δ᾽ ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος 
E ἔσσεται, ἦν μὴ καὶ σὺ ϑάνῃς Api δαμασϑ είς. 55 

ἀλλ᾽ εἰσέρχεο τεῖχος, ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς 

E Τρώας καὶ Τρωὰς, μηδὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς 
Ε΄ τώρ, v αὐτὸς δὲ φέλης αἰῶνος ἀμερϑῇς. 
πρὸς δ᾽ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ᾽ ἐλέησον, 
- δύσμορον, ὅν óc πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ 
po ἐν ἀργαλέῃ φϑίέσει, κακὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα, 6] 
3 vig τ ὀλλυμένους ἑλκηϑείσας τὲ ϑύγατρας, 

καὶ ϑαλάμους κεραϊξομένους, καὶ νήπια τέκνα 
βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 
ἑλχομένας τε νυοὺς ὁλοῇς ὑπὸ χερσὶν ᾿Ζχαιῶν. 65 
αὐτὸν δ᾽ ἂν πύματόν Us κύνες πρώτῃσι ϑύρῃσιν 
1 ᾿ὦμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ 
τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεϑέων ἐκ ϑυμὸν ἕληται. 
οὖς τρέφον ἕν μεγάροισι, τραπεζῆας ϑυραωροὺς, 

οἵ Xx ἐμὸν αἷμα πιόντες, ἀλύσσοντες περὶ dac 70 

᾿κείσοντ' ἐν προϑύροισι. νέῳ δέ vs πάντ᾽ ἐπέοικεν, 
ἀρηϊκταμένῳ , δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλκῷ, 
κεῖσϑαι" πάντα δὲ καλὰ ϑανόντι περ, ὅττι φανήῃ" 
ἀλλ τε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον, 
αἰδῶ τ᾽ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο yégovrog, ΤῸ 
E οῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν."“ 

- Ἦ ῥ᾽ ὁ γέρων, πολιὰς δ᾽ ἄρ᾽ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο 
: χερσὶν 
TY ἐκ κεφαλῆς" οὐδ᾽ "ExvoQu ϑυμὸν ἔπειϑεν. 
μήτηρ δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωϑεν ὀδύρετο δακρυχέουσα, 

κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχεν᾽ 80 
* 9&8 * 

οἷς 
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καί μιν δακρυχέουσ᾽ ἔπεα πτερόεντα πϑοσηύδο 

» Extog, τέκνον ἐμὸν, τάδε τ᾽ αἴδεο καί uw ἐλέησον 

αὐτὴν, εἴποτέ τοι λαϑυκηδέα μαζὸν ἐπέσχον. 

τῶν μνῆσαι; φίλε τέκνον. ἄμυνε ὃὲ δήϊον ἄνδρα 

τείχεος ἐντὸς ἐὼν, μηδὲ πρόμος ἵσταδο τούτῳ: 88 

σχέτλιος" εἴπερ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ᾽ i ἔγωγε 

᾿κλαύσομαν ἐν λεχέεσσι, φίλον ϑάλος, ὃν τέκον αὐτὴ, 

οὐδ᾽ ἄλοχος πολύδωρορ᾽ ἄνευϑε δέ σε μέγα νῶϊν 

““ργείων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται." 

Ἃς τῶώγε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱὸν, 90 

πολλὰ λισσομένω᾽ οὐδ᾽ Ἕκτορι ϑυμὸν ἔπειϑον, 

ἀλλ ὅγε μίμν' Aia πελώριον ἄσσον ἰόντα. 

ὡς δὲ δράκων ἐπὶ xeu ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσιν, 

βεβοωκὼς κακὰ φάρμακ ἔδυ δέ τὲ μιν χόλος αἰνὸς, 

τ ΤΡ δὲ δέδοροιεν ἑλισσομενος περὶ xeu 95 

ς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἐχὼν μένος οὐχ ὑπεχώρει, 

so ἊΝ ἔπι πφοὔχοντι φαεινὴν ἀσπίδ᾽ ἐρείσας. 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμὸν 

“ΤΩ, μοι ἐγὼν, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω, 

Πουλ υδάμας μου πρῶτος ἐλεγχείην ἀναϑήδει, 100 

ὃς w ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασϑαι 

vvy9 ὕπο τήνδ᾽ ὀλοὴν, ὅτε. v ὥρετο ὃῖος Api eos. 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην᾽ ἢ v ἂν πολὺ κέρδιον q&v: 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὥλεσα λαὸν ἀτασϑαλέῃσιν ἐμῇσιν, 

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 105 

μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο 

i Ἕκτωρ ("gt βίηφι niea ὥλεδε λαόν. 

ὡς ἐρέουσιν" ἐμοὶ δὲ τότ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη 

ἄντην 7 Αχιλῆα κατακτείναντα νέεσϑαι, 

ἠέ κεν αὐτὸν ὀλέσϑαι ἐὐκλειῶς πρὸ πόληος. 110 

εἰ δέ κεν ἀσπέδα μὲν καταϑείομαι ὀμφαλόεσσαν 

καὶ κόρυϑα βριαρὴν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας 
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Ἢ αὐτὸς ἰὼν ᾿Δχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω 

— xa οἵ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ κτήμαϑ' ἄμ’ αὐτῇ, 
᾿ πάντα μάλ ὅσσα v ̓ 4λέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 115 

- wydyero Τροίηνδ᾽, 1v ἔπλετο νείκεος ἀρχὴ 
δωσέμεν "Avosiünow ἄγειν, ἅμα δ᾽ ἀμφὶς ᾿Δ4χαιοῖς 
ἀλλ᾽ ἀποδάσσεσϑαι, ὅσα τὲ πτόλις ἥδε κέκευϑεν" 

ET Qoi» δ᾽ αὖ μετόπισϑε γερούσιον Opxov ἕλωμαι 

EL κατακρύψειν, ἀλλ᾽ ἄνδιχα πάντα δάσασϑαι" 120 

[κτῆσιν ὅσην πτολίεϑρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει "] 

ἢ ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 

᾿ μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰὼν, ὁ δέ uw οὐκ ἐλεήσει 

᾿ οὖδέ τί μ αἰδέδεται, κτενέξι, δέ μὲ γυμνὸν ἐόντα 

E αὕτως ὥστε γυναῖκα, ἐπεί X ἀπὸ τεύχεα δύω. 125 

- 0v μέν πῶς νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης 

᾿ và ὀαριξέμεναι, ἅτε παρϑένος ἠΐϑεός τε, 
3 'παρϑένος ἠϊϑεός T ὀαρίξετον ἀλλήλοιυν. 

E βέλτερον αὖτ᾽ ἔριδι ξυνελαυνέμεν" ὅττι τάχιστα 

P εἴδομεν. ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.“ 180 

- — Ὡς ὥρμαινε μένων, ὃ δέ o σχεδὸν ἦλϑεν ᾿ἀχιλλεὺς 

ἴσος Ἐνυαλίῳ, κορυϑαΐκι πτολεμιστῇ, 
᾿ σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον 
E Oeunjv ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ 

E ἢ πυρὸς αἰϑομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος. 135 

3 Ἕκτορα δ᾽ ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη 

- αὖϑι due) ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηϑείς. 

᾿ς Πηλείδης δ᾽ ἐπόρουσε ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιϑώς. 
X ἠῦτε κίρκος ὄρεσφιν, ἐλαφρότατος πετεηνῶν, 

- ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν" 140 

- ἡ δὲ δ᾽ ὕπαιϑα φοβεῖται, 0 δ᾽ ἐγγύϑεν ὀξὺ λεληκὼς 

P ταρφέ᾽ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ £ ϑυμὸς ἀνώγει" 
Δ. 3:1. δὲ 

E ὃς ἄρ oy ἐμμεμαὼς (9Ug πέτετο. τρέσε δ᾽ Ἕκτωρ 
᾿ τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ' ἐνώμα. 
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of δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα 
τείχεος αἰὲν ὑπὲκ xov ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο, 

κρουνὼ δ᾽ ἵκανον καλλιρρόω, ἔνϑα τε πηγαὶ 
δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμανδρου δινήεντος. 
ἡ μὲν γάρ 9 ὕδατι λιαρῷ ϑέει; ἀμφὶ δὲ καπνὸς 

γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡσεὶ πυρὸς αἰϑομένοιο" ; 450 

1] δ᾽ ἑτέρη ost προρέει εἰκυῖα χαλάξῃ, 

ἢ χιόνι ψυχρῇ; ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῷ. 

ἔνϑα δ᾽ ἐπὶ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασιν 

καλοὶ λαΐνεοι, ὅϑι εἵματα σιγαλόεντα 

πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε ϑυγᾶτρες 155 

τὸ πρὶν ἐπὶ εἰρήνης, πρὶν ἐλϑεῖν υἷας Ayouówv. 

τῇ Qo παραδραμέτην, φεύγων, ὁ δ᾽ ὄπισϑε διώκων᾽ 

πρόσϑε μὲν ἐσϑλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μὲν μέγ᾽ ἀμεί- 
νῶν 

καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην 
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ἀρνύσϑην, & τε ποσσὶν ἀέϑλια γίγνεται ἀνδρῶν, 160 

ἀλλὰ περὶ ψυχῆς ϑέον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀεϑλοφόρον περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι 

ῥίμφα μάλα τρωχῶσι" τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεϑλον, 

ἢ τρέπος ἠὲ γυνὴ, ἀνδρὸς κατατεϑνηώτοβ᾽ 

ὡς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν πέρι δινηϑήτην 165 

καρπαλίμοισι πόδεσσι" ϑεοὶ δέ τε πάντες ὁρῶντο. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τὲ ϑεῶν τὲ 

,,. πόποι; ῆ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος 

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἦτορ 

"Exvogos, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηεν 170 

Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

ἐν πόλει ἀκροτάτῃ" νῦν αὐτέ é δῖος ᾿Δχιλλεὺς 

ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει. 

ἀλλ ἄγετε φράξεσϑε, ϑεοὶ; καὶ μητιάασϑε 

ἠέ μιν ἐκ ϑανάτοιο σαώσομεν, ἠέ μιν ἤδη 175: 3 
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Πηλείδῃ Api δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 

.»ὦ πάτερ ἀργικέραυνε, κελαινεφὲς, οἷον ἔειπες" 

1 He ϑνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ; 

: ἐρδ᾽" ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλο 
ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐς ανολῦθοεν 180 

Le 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

: »ϑάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέχος᾽" οὔ νύ τι ϑυμῷ 

πρόφρονι μυϑέομαι, ἐθέλω δέ vot ἥπιος Mess 

- &gEov ὅπη δή του νόος ἔπλετο, μηδέτ' ἐρῶει.Κ5 188 

Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿ϑήνην᾽" 

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 

Ἕκτορα δ᾽ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ' ὠκὺς ᾿Ζ“χιλλεὺς 

ὡς δ᾽ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται, 

- 0gcag ἐξ εὐνῆς, διά τ᾽ ἄγκεα καὶ διὰ ,βήσσας" 190 

τὸν δ᾽ εἰ ἵπερ τὲ λάϑησι καταπτήξας ὑπὸ ϑάμνῳ, 

: ἀλλά T ἀνιχνεύων ϑέει ἔμπεδον, ὄφρα κεν εὕρῃ" 

ὡς Ἕχτωρ οὐ λῆϑε ποδώκεα Πηλείωνα. 

- ócod x. δ᾽ ὁρμήσειε πυλάων Ζιαρδανιάων 
2 P LM ; 3-và , εν , 

ἀντίον ἀΐξασϑαι, ἐδδιμήτους ὑπὸ πύργους, 195 

εἶ πώς οἱ καϑύπερϑεν ἀλαλκοιεν βελέεσσιν, 

τοσσάκι μιν προπάροιϑεν ἀποστρέψασκε παραφϑὰς 

πρὸς πεδίον" αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾽ αἰξί. 
E c 2 3 f 

- £g δ᾽ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν" 199 

B. 4^ ad 2) e. "IW C ML" " EM TURA UT 

T T EE P S MIR ya o RO I3, 2 cd 0A 
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ἡ . 

19/79: 924—929 6 A , c , Mn» € , 

οὔτ᾽ XQ ὁ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὐϑ' ὁ διωκειν" 
L4] e M! , , , 

ὧς ὁ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσὶν, οὐδ᾽ ὃς ἀλύξαι. 
πῶς δέ κεν Ἕκτωρ ΒΉ ΘΟ ὑπεξέφυγεν ϑανάτοιο; 

εἶ μή οἵ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ' "AmoAAov 

ἐγγύϑεν, 0g oí ἐπῶρσε μένος λαιψηρά ve γοῦνα; 

pi iaa δ᾽ ἀνένευε καρήατι δῖος "AyuAAeUg, “08 
0v. α ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα. 
μή τις s apod d ἄροιτο βαλὼν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι. 
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ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο, 
καὶ τότε δὴ χούσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα, 
ἐν δ᾽ ἐτίϑει δύο «gs τανηλεγέος ϑανάτοιο, 210 
τὴν μὲν Aqyujog, τὴν δ᾽ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο: 
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών᾽ ons δ᾽ Ἕκτορος αἴσιμον ἤμαρ, 
ὥχετο δ᾽ εἰς "Lào, λίπεν δὲ & Φοῖβος ᾿“πόλλων. 
Πηλείωνα δ᾽ ἵκανε ϑεὰ γλαυκῶπις Av, 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 215 
Νῦν δὴ νῶϊ y. ἔολπα, διίφιλε φαίδιμ᾽ ᾿4χιλλεῦ, 

οἴσεσϑαι μέγα κῦδος ᾿4χαιοῖσι προτὶ νῆας, 
Ἕκτορα δῃώσαντε, μάχης &vóv περ ἐόντα. 
οὔ οἱ νῦν ἔτι γ᾽ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσϑαι, 
οὐδ᾽ ei κεν μάλα πολλὰ πάϑοι ἑκάεργος ᾿“πόλλων 220 
προπροκυλινδόμενος πατρὸς Ζ]ιὸς αἰγιόχοιο. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆϑι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ᾽ ἐγώ τοι 
οἰχομένη πεπιϑήσω ἐναντέβιον μαχέσασϑαι."" 
Ὡς piv ᾿4ϑηναίη, ὁ δ᾽ ἐπείϑετο, χαῖρε δὲ ϑυμῷ, 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισϑείς. — 225 
ἡ δ᾽ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ᾽ Ἕκτορα δῖον 
Δηϊφόβῳ εἰκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν᾽ 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
H5, μάλα δή δὲ βιάξεται ὠκὺς ᾿Δχιλλεὺς, 

ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων" 230 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσϑα μένοντες (" 

Τὴν δ᾽ αὐτε προσέξιπξ μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ 
»»Ζηΐφοβ᾽, "ü μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσϑα 

γνωτῶν. ovs Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας" 
νῦν δ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασϑαι, 3581 
ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ᾽, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσιν, 
τείχεος ἐξελϑεῖν, ἄλλοι δ᾽ ἔντοσϑε μένουσιν." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 
1950, ἡ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
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λίσσονϑ᾽ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι, 240 
αὖϑι μένειν" τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν à ἅπαντες" 
ἀλλ᾽ ἐμὸς ἔνδοϑι ϑυμὸς ἐτείρετο πένϑεϊ λυγρῷ. 
νῦν δ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτε μαχώμεϑα, μηδέ τι δούρων 
ἔστω φειδωλὴ. ἵνα εἴδομεν εἴ xev "AquAAsUg 

μέ». οι νῶϊ κατακτείνας ἔναρα βροτόεντα φέρηται 2: 

— yag ἔπι γλαφυρὰς, ἤ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.““ 
Ὃς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ᾽ ᾿4ϑήνη. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπὶ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ 

9. 3 Οὔ σ᾽ ἔτι, Πηλέος υἱδ, φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος 
76 250 

τοις περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ zov ἔτλην 
μεῖναι ἐπερχόμενον᾽ νῦν αὐτέ με ΘΕῸ ἀνῆκεν 
στήμεναι ἀντία σεῖο" ἕλοιμί κεν, ἤ κεν ἁλοίην. 
ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο ϑεοὺς ἐπιδώμεϑα᾽ τοὶ γὰρ ἄριστοι 
μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων:. 255 
οὐ γὰρ ἐγώ σ᾽ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς 
δώῃ καμμονέην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι" 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε, ᾿Ζχιλλεῦ, 

νεκρὸν ᾿Δχαιοῖσιν δώσω πάλιν: ὡς δὲ σὺ ῥέξευν."“ 
Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς 

AA ABUS 260 
| ,ExT090, μή μοι, ἄλαστε, συνημοσύνας ἀγόρευε. 
ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστὰ, 
οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα ϑυμὸν ἔχουσιν, 
ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν, 
e , 6j ^ ἈΠ ΟΝ , » A" ὡς οὐκ ἔστ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὔτε τι νῶϊν | 265 
ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ᾽ 1) ἕτερόν ys πεσόντα 
αἵματος σαι Aon, ταλαύρινον πολεμιστήν. 

 παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο" νῦν δε μάλα χρὴ 

 αἰχμητήν v ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν. 
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οὔ τοι & dg ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ δὲ Παλλὰς ᾿ϑήνη 
ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ᾽ νῦν δ᾽ ἀϑρύα πάντ᾽ ἀποτίσεις 911 
κήδε ἐμῶν ἑτάρων, oUg ἔκτανες ἔγχει ϑύων."“ 
H ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος. 

καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ᾽ 
ἕξετο γὰρ προϊδὼν. τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος, 
ἐν γαίῃ δ᾽ ἐπάγη: ἀνὰ δ᾽ ἥρπασε Παλλὰς ᾿4ϑήνη, 216 
ἂψ δ᾽ ᾿ἀχιλῆϊ δίδου, λάϑε δ᾽ Ἕκτορα, ποιμένα λαῶν. 
Ἕκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλείωνα 

»Hufjgorsg, οὐδ᾽ ἄρα πώ τι, ϑεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾽Ζχιλ-- 
λεῦ, 

ἐκ Ζιὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον. ἤτοι ἔφης ys: 280 
ἀλλά τις ἀρτιξεπὴς καὶ ἐπέκλοπος ἔπλεο μύϑων, 

ὄφρα σ᾽ ὑποδδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάϑωμαι. 
οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις, 
ἀλλ ἰϑὺς μεμαῶτι διὰ στήϑεσφιν ἔλασσον, 
εἴ τον ἔδωκε ϑεός" νῦν avv ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι 288 
χάλκεον. ὡς δή μιν σῷ ἐν χροὶ πᾶν κομίσαιο. 
καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο 
σεῖο scii D ipod: Gv γάρ σφισι πῆμα μέγιστον." 

— ^H ῥὰ καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος. 

᾿ καὶ βάλε Πηλείδαο μέσον σάκος οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν᾽ 290 
τῆλε δ᾽ ἀπεπλάγχϑη σάκεος δόρυ. χώσατο δ᾽ Ἕκτωρ 
ὅττι ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρὸς, 
στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ᾽ ἀλλ᾽ ἔχε μείλινον. ἔγχος 
“4ηΐφοβον δ᾽ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν dioec 

ἥἤτεέ μὲν δόρυ μακρόν᾽ ὁ δ᾽ οὔτι οἱ ἐγγύϑεν ἦεν. 296 
Ἕκτωρ δ᾽ ἔγνω σιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε 
2 πόποι, ἦ μάλα δή us ϑεοὶ ϑάνατονδε καλεό- 

Gov: 
Ζηΐφοβον γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι" 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ᾽ ἐξαπάτησεν ᾿4ϑήνη. 
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vOv δὲ δὴ ἐγγύϑι μοι ϑάνατος κακὸς, οὐδέ Y ἄνευ- 
eh 300 

οὐδ᾽ &AÉq: ἢ γάρ ῥα πάλαι τόγξε φίλτερον ἥεν 

3 Ζηνί τε καὶ Διὸς υἱεῖ ἑκηβόλῳ, οἵ μὲ πάρος ye 

πρόφρονες εἰρύατο᾽ νῦν αὐτέ us μοῖρα κιχάνει. 

μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην, 
ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι.“. | 305 

"s 0 ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξὺ, 
τό of ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρὸν τε. 

᾿οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥστ᾽ αἰετὸς ὑψιπετήεις, 

ὅστ᾽ εἶσιν πεδίονδε διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν 

᾿ἁρπάξων Y ἡ ov ἁμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν᾽ 810 

ἃς Ἕχτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξυ. 

ὥὡρμήϑη δ᾽ ᾿Δχιλεὺς, μένεος δ᾽ ἐμπλήσατο ϑυμὸν 

ἀγρίου, πρόσϑεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψεν 

καλὸν δαιδάλεον, κόρυϑι δ᾽ ἐπένευξ φαεινῇ 

| τετραφάλρ᾽ καλαὶ δὲ περισσείοντο Putus 315 

χρύσεαι, eg Ἥφαιστος ἵ ἵει λόφον ἀμφὶ ϑαμειᾶς. 

οἷος δ᾽ ἀστὴρ εἶσι μετ᾽ ἀστράσι νυχτὸς ἀμολγῷ 

| ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστὴρ. 

ὡς αἰχμῆς ἀπέλαμπ' δὐήκεορ; ἣν ἄρ᾽ ᾿4χιλλεὺς 

πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίῳ. 820 

εἰσορόων χρόα καλὸν, ὅπη εἰξειξ μάλιστα. | 

τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχη. 

καλὰ, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς᾽ 

φαίνετο δ᾽ ἡ κληΐδες ἀπ᾿ ὥμων αὐχέν ἔχουσιν, 

| λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὥκιστος ὄλεϑρος" 325 

| τῇ Ó ἐπὶ oL μεμαῶτ᾽ ἔλασ᾽ ἐγχεῖ δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 

ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δί αὐχένος ἤλυϑ' ἀκωκή᾽ 

οὐδ᾽ 4g ἀπ᾿ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια, 

ὄφρα τί μὺν προτιξίποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν. 

ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃς 0 δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿Δχιλλεύς 5380 
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»Exvog, ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ᾽ ἐξαναρίζων 
σῶς ἔσσεσϑ', ἐμὲ δ᾽ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα, 
νήπιε" τοῖο δ᾽ ἄνευϑεν ἀοσσητὴρ μέγ ἀμείνων 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισϑε λελείμμην. 
ὃς τοι γούνατ᾽ ἔλυσα. σὲ μὲν κύνες ἠδ᾽ οἰωνοὶ 335 
ἑλκήσουσ᾽ ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν ᾿Δχαιοί."- 

Τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυϑαίολος Ἑχτωρ 
,Aíccou ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων, 
μή μὲ ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαν ᾿ἡχαιῶν, 
ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλες χρυσόν τε δέδεξο, 840 
δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 
σῶμα δὲ οἴκαδ᾽ ἐμὸν δόμεναι πάλιν. ὄφρα πυρός μὲ 
Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι ϑανόντα."“ 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς 
᾿Δχιλλεύς 

μή με, κύον, γούνων γουνάζεο μηδὲ τοκήων᾽ 346 
αἱ γάρ πῶς αὐτόν us μένος καὶ ϑυμὸς ἀνείη 
du ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷά μ᾽ ἔοργας" 
ὡς οὐκ ἔσϑ' ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι, 
οὐδ᾽ εἴ xev δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ᾽ ἄποινα 
στήσωσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἄγοντες, ὑπόσχωνταιν δὲ καὶ ἄλλα" 350 
οὐδ᾽ εἴ κεν σ᾽ αὐτὸν χρυσῶ ἐρύσασϑαι ἀνώγοι 
“Ζ΄αρδανίδης Πρίαμος" οὐδ᾽ ὡς σέγε πότνια μήτηρ 
ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται. ὃν τέκεν αὐτὴ, 
ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται."Ξ 354 
Τὸν δὲ καταϑνήσκων προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ 
uc εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον 
πείδευν" ἡ γὰρ GoLyE σιδήρεος ἐν φρεσὶ ϑυμός. 
φράξεο νῦν μή τοί τι 96v. μήνιμα γένωμαι, 
ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος ᾿Ζ4πόλλων 

ἐσθλὸν ἐόντ᾽ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.“ 860 
Ἃς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν, 
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ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥεϑέων πταμένη ̓ Ζιδόσδε βεβήκει, 

ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἀδροτῆτα καὶ ἥβην. 

τὸν καὶ τεϑνηῶτα προσηύδα δῖος ᾿4χιλλεύς 
»οΤέϑναϑι" κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε κεν δὴ 

Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ᾽ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοις δ866 
Ἦ ῥα καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον &yyog, 

καὶ τόγ' ἄνευϑεν ἔϑηχ,, ὁ δ᾽ ἀπ ὥμων τεύχε ἐσύλα 
- atueroevr: ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες ““χαιῶν, 

| oV καὶ ϑηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν 870 
Ἕχτορος᾽ οὐδ᾽ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη. 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον 

9, πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασϑαι 
 Ἕχτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ." 

Ὥς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς. 375 
τὸν δ᾽ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος “ἡχιλλεὺς, 

1 στὰς ἐν ᾿ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερύεντ' ἀγόρευεν 
^0 49. φίλοι, Apysíov ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ἐπειδὴ τόνδ᾽ ἄνδρα ϑεοὶ δαμάσασϑαι ἔδωκαν, 
ὃς καχὰ πόλλ᾽ ἔρρεξεν, 0G οὐ σύμπαντες οἵ ἄλλοι, 380 
- εἰ δ᾽ ἄγετ᾽ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηϑῶμεν, 
ὄφρα κέτι γνῶμεν Τρώων νόον, ὅντιν᾽ ἔχουσιν, 
ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος, 

| ἠὲ μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ᾽ ἐόντος. 
ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμὸς; 385 

᾿ χεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄϑαπτος 
— Πατροκλος᾽ τοῦ δ᾽ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ᾽ ἂν ἔγωγε 
 ξωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 

εἰ δὲ ϑανόντων περ καταλήϑοντ᾽ εἰν ᾿᾽4ἴδαο, 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖϑι φίλου μεμνήσομ᾽ ἑταίρου. 890 
νῦν δ᾽ ἀγ᾽ ἀείδοντες παιήονα, κοῦροι ᾿Δχαιῶν, 
- νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεϑα, τόνδε δ᾽ ἄγωμεν. 
ἡράμεϑα μέγα κῦδος" ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον, 

ΦΉΣ ἘΣ ΒΡ ΤΡ. ὑυσιλωοο ' 
"iT, ab 
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ὦ Τρῶες κατὰ ἄστυ ϑεῷ ὡς sÜysrOcvto. : 
Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα. ^ 395 — 

ἀμφοτέρων μετόπισϑε ποδῶν τέτρηνε τένοντε 
ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ᾽ ἐξῆπτεν ἱμάντας, 
ἐκ δίφροιο δ᾽ ἔδησε, κάρη δ᾽ ἕλκεσϑαι Éncsv: 
ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς, ἀνά τε κλυτὰ τεύχε ἀείρας, 
μάστιξέν ῥ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην. 400 
τοῦ δ᾽ ἦν eno “κονίσαλορ, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ᾽ ἅπαν ἐν κονίῃσιν 
κεῖτο πάρος χαρίεν" τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσιν 
δῶκεν ἀεικέσσασϑαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ. 
dg τοῦ μὲν κεκόνιτο χάρη ἅπαν: ἡ δέ vv μήτηρ 405 
τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔρριψε καλύπτρην 
τηλόσε, κώκυσεν ὃὲ μάλα μέγα παῖδ᾽ ἐσιδοῦσα. 
ὥμωξεν δ᾽ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ 
XOXUTO T εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ. 
τῷ δὲ μάλιστ ἄρ᾽ ἔην ἐναλίγκιον, ὡς εἰ ἅπασα 410 
Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ᾽ ἄκρης. 
λαοὶ μέν Qa γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα, 
ἐξελϑεῖν μεμαῶτα πυλάων ΖΙαρδανιάων. 
πάντας δ᾽ ἐλλιτάνευς κυλινδόμενος κατὰ κόπρον, 
ἐξονομακλήδην ὀνομάξων ἄνδρα ἕκαστον 410 

»οΣ,χέσϑε, φίλοι, καί uw οἷον ἐάσατε, κηδομενοί περ, 
ἐξελθόντα πόληος χέσϑ' ἐπὶ νῆας ᾿4χαιῶν, 
λίσσωμ᾽ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσϑαλον ὀβριμοεργὸν, 
ἦν πὼς ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ᾽ ἐλεήσῃ 
γῆρας. καὶ δέ vv τῷδε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται, 420 
Πηλεὺς, ὃς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσϑαι 

Τρωσί" μάλιστα δ᾽ ἐμοὶ περὶ πάντων ἀλγὲ ἔϑηκεν. 
τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεϑάοντας" 
τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ, 
ὡς ἑνὸς, οὗ μ᾽ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Αϊδος εἴσω, — 425 
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A “Ἕκτορος Gg ὄφελεν ϑανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσιν" 

E τῷ κε κορεσσάμεϑα κλαίοντέ τε μυφομένω m5, 

e μήτηρ 9, 9 μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ᾽ ἐγὼ αὐτός." 
3 Ἃς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται" 
; ̓ Τρωῇσιν δ᾽ Ἑκάβη ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο 430 

; » Τέκνον, ἐγὼ δειλὴ τί νυ βείομαι; αἰνὰ παϑοῦσα, 
| σεῦ ἀποτεϑνηῶτος:;, 0 μοι νύκτας τὲ καὶ ἥμαρ 

- &UyOAQ κατὰ ἄστυ πελέσκξο, πᾶσί T ὄνειαρ, 
E Τρωσί vs καὶ Τρωῇσι κατὰ πτόλιν, ot σε ϑεὸν ὡς 

p δειδέχατ'" ἦ γάρ κέ σφι μάλα Rey κῦδος ἔησϑα 435 
5 ̓ξωὸς ἐών: νῦν αὖ ϑάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει. € 

"c ἔφατο κλαίουσ᾽, ἄλοχος δ᾽ οὔπω τι πέπυστο 
“Ἕχτορος᾽ οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλϑὼν 
ἥἤγγειλ' ὅττι ῥά of πόσις ἔκτοϑι μίμνε πυλάων, 

ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο 440 

 δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ ϑρόνα ποικίλ᾽ ἔπασσεν. 
κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἐὐπλοκάμοις κατὰ δῶμα 

3 ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο 
Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ “μάχης ἔχ νοστήσαντι; 
᾿“νηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησεν ὅ μὲν μάλα τῆλε λοετρῶν 445 
χερσὶν ᾿Αχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις Anim. 
κωκυτοῦ δ᾽ ἤκουσε καὶ οἰμαγηὴς ἀπὸ πύργου" 
τῆς δ᾽ ἐλελίχϑη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς. 
ἢ δ᾽ αὖτις δμωῇσιν ἐὐπλοκαμοισι μετηύδα 
1 »»4εῦτε, δύω μοι ἕπεσϑον, ἴδωμ᾽ Órww ἔργα vérv- 
3 XTL. 450 
- αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ᾽ ἐμοὶ αὐτῇ 
᾿στήϑεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρϑε δὲ γοῦνα 
: πήγνυται" ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν. 
αἱ γὰρ ἀπ᾽ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος" ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 
E. μὴ δή μοι ϑρασὺν Ἕκτορα δῖος ᾿Δχιλλεὺς, 455 
μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος, πεδίονδε δέηται, 
E 
E: 
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καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς, 
r , 2 » , ^ : 

ἥ μιν ἔχεσκ᾽, ἐπεὶ οὔποτ᾽ ἐνὶ πληϑυΐῖ pevev ἀνδρῶν, 
M 

ἀλλὰ πολὺ προϑέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων." 

Ὃς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση, 460 

παλλομένη κραδίην. ἅμα δ᾽ ἀμφίπολοι κίον αὐτῇ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὄμιλον, 

ἔστη παπτήνασ᾽ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δ᾽ ἐνόησεν 

ἑλκόμενον πρόσϑεν πόλιος" ταχέες δὲ μυν ἵπποι 

ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας Aou. 465 

τὴν δὲ xov ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν, 

ἤριπε δ᾽ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσεν. 

τῆλε δ᾽ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα, 

ἄμπυκα, κεκρύφαλόν v ἠδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην 

κρήδεμνόν 9', 0 ῥά οἱ δῶκε χρυσέη ᾿ἀφροδίτη 470 

ἤματι τῷ ὅτε μυν κορυϑαίολος ἠγάγεϑ᾽ Ἕκτωρ 

ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα. 

ἀμφὶ δέ μιν γαλοῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν, 

αἵ ἕ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσϑαι. 

ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα ϑυμὸς ἀγέρϑη, 

ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρωῇσιν ἔειπεν 416 

Ἕκτορ, ἐγὼ δύστηνος" ἰῇ ἄρα γεινόμεϑ᾽ αἴσῃ 

ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα, 

αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ 
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ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ᾽ ἔτρεφε τυτϑὸν ἐοῦσαν, 480 

δύσμορος αἰνόμορον" ὡς μὴ ὥφελλε τεκέσϑαι. 

νῦν δὲ σὺ μὲν ᾿Αἴδαο δόμους ὑπὸ κεύϑεσι γαίης 

ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῶ ἐνὶ πένϑεϊ λείπευς 

χήρην ἐν μεγάροισι" πάϊς δ᾽ ἔτι νήπιος αὕτως, 48: 
t , ,. 9 , , H ^ , ] 

ὃν τέκομεν σύ v ἐγώ ve δυσαμμοροι" οὔτε GU TOUTO 

- 

i 
a 

ὟΣ 
* 
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ἔσσεαι, Ἕκτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ ϑάνες, οὔτε Gol ovrog. — 

ἤνπερ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν ᾿Αχαιῶν, 

αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε ὀπίσσω 
v 

ϊ 
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ὰ ἐσσοντ᾽. ἄλλοι γάρ of ἀπουρήσουσιν ἀρούρας. 

ἦμαρ δ᾽ ὀφφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησιν" 490 

πάντα δ᾽ ὑπεμνήμυκε; δεδώκρυνται δὲ παρειαί. 

᾿δευόμενος δέ τ᾽ ἄνεισι παϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους, 

ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος᾽ 

τῶν δ᾽ ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτϑὸν ἐπέσχεν, 

E χείλεα μὲν v &qv, ὑπερῴην δ᾽ οὐχ ἐδίηνεν. 495 

- τὸν δὲ xoi ἀμφιϑαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξεν, 

χερσὺν πεπληγὼς καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων 

- τἔρρ᾽ οὕτως" οὐ σός γὲ πατὴρ | μεταδαίνυται ἡμῖν." 

δακρυόεις δὲ v ἄνεισι παϊς ἐς μητέρα χήρην, 

᾿ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς 500 

μυελὸν οἷον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν᾽ 

αὐτὰρ ὅϑ᾽ ὕπνος ἕλοι; παύσαιτό τὲ νηπιαχεύων, 

ων 

εὔδεσκ ἐν λέκτροισιν, év ἀγκαλέδεσσι τυϑήνης, 

εὐνῇ ἔνι μαλακῇ; ϑαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ᾽ 

νῦν δ᾽ ἂν πολλὰ πάϑῃσι, φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτὼν, 

“Τστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν" 506 

οἷος γάρ POM ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά. 

νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ vu vol κορωνίσι; νόσφι τοκήων, 

αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται; ἐπεί κε κύνες κορέσωνται, 

γυμνόν. ἀτάρ τοι εἵματ᾽ ἐνὶ μεγάροισι. κξέονταν 510 

'λεπτά τὲ καὶ χαρίεντα, τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν. 

ἀλλ ἤτοι τάδε πάντα καταφλέξω πυρὶ κηλέῳ, 

οὐδὲν δοίγ' ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς, 

ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωϊάδων κλέος εἶναι." 

Ἃς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 815 

Homeri 185. gs 
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"49a ἐπὶ Πατρόκλῳ. 

“Ὡς of μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν" αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ 
ἐπειδὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο, 
of μὲν ἄρ᾽ ἐσκίδναντο ξὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος. 
Μυρμιδόνας δ᾽ ovx εἶα ἀποσκέδνασϑαι ᾿Δχιλλεὺς, 
ἀλλ᾽ ὅγε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα 5 

» Mvopdó veg ταχύπωλοι, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι; 
μὴ δή zo vx ὄχεσφι λυώμεϑα μώνυχας ἵππους. 

ἀλλ᾽ αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἄρμασιν ἄσσον ἰόντες 

Πάτροκλον κλαίωμεν" 0 γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων. 
αὐτὰρ ἐπεί X ὀλοοῖο τεταρπώμεσϑα γόοιο, 10 
ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες." 
Ὃς ἐφαϑ'., οἱ δ᾽ ὥμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ALAS. P 

οἱ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐύτριχας ἤλασαν ἵππους 
ἀυρόμενοι" μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσεν. 

δεύοντο ψάμαϑοι., δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν 15 

δάκρυσι" τοῖον γὰρ πόϑεον μήστωρα φόβοιο. 
τοῖσι δὲ Πηλείδης ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, 
χεῖρας ἐπ᾽ ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσσιν ἑταίρου 

 Χαῖρέ μοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν ᾿4ΐδαο δόμοισιν" 
πώντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιϑεν ὑπέστην. 20 
Ἕκτορα δεῦρ᾽ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασϑαι. 
δώδεκα δὲ προπάροιϑε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν 
Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέϑεν κταμένοιο χολωϑ είς." 

'H ó« καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα, 
πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας 25 
ἐν κονίῃς. οἱ δ᾽ ἔντε ἀφωπλίζοντο ἕκαστος 

τὰ νά» νὰν IOS NS - 
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χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ᾽ ὑψηχέας ἵππους, 
N 3 Ὁ ' BD , 2 , 

κὰδ δ᾽ ἷξον παρὰ νηΐ ποδώκεος “Αἰακίδαο 
μυρίοι" αὐτὰρ ὁ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ. 
πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχϑεον ἀμφὶ σιδήρῳ 
σφαζόμενοι, πολλοὶ δ᾽ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες" Ε΄-;.- ργιόδοντες ὕες, ϑαλέϑοντες ἀλοιφῇ; 

: : x e , 

εὐόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ηφαίστοιο᾽ 
πάντη δ᾽ ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔρρεεν αἷμα.. 

«Αὐτὰρ τόνγε ἄνακτα ποδώκεα Πηλείωνα 
εἰς ᾿Ζἀγαμέμνονα δῖον ἄγον βασιλῆες ̓ Αχαιῶν, 
σπουδῇ παρπεπυϑόντες, ἑταίρου χωόμενον κῆρ. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην ᾿ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες, 

αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κέλευσαν 
“ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, εἰ πεπίϑοιεν 
Πηλείδην λούσασϑαι &zo βρότον αἱματόεντα. 

451 
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35 

40 

"9 Vides o NU " - ; 9 7 » 
αὐτὰρ 0y ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ΄ OQxov OuoGGsv 
Οὐ μὰ Ζῆν᾽, ὅστις τε ϑεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 

οὐ ϑέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἄσσον ἱκέσθαι, 
πρίν γ᾽ ἐνὶ Πάτροκλον ϑέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι 

y , , , , T 

κείρασϑαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μὶ ἔτι δεύτερον cs 48 
3 » ,ὔ 2 " P 

ἵξετ ἄχος κραδίην. ὄφρα ξωοῖσι μετείω. 
ἀλλ ἦτοι νῦν μὲν στυγερῇ πειϑώμεϑα δαιτί: 

,? 9. 7» 7 3 ^A ? L4 

ηῶϑεν δ᾽ οτρυνον, ἀναξ ανδρῶν 4dyausuvov, 
ὕλην 7 ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν ὅσο᾽ ἐπιεικὲς 
νεκρὸν ἔχοντα νέεσϑαι ὑπὸ ξόφον ἠερόεντα, 
ὄφρ᾽ iro. τοῦτον uiv ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ 

50 

᾿ς $&ccov ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ᾽ ἐπὶ ἔργα τράπωνται." 
Ὡς £ga9', οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ 

ἐπίϑοντο. 

ἐσσυμένως δ᾽ ἀρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι 55 
δαίνυντ, οὐδὲ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο, 

20} 

- 



452 141440 3. 

οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν κλισέηνδε ἕκαστος, 
Πηλείδης δ᾽ ἐπὶ ϑινὶ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
κεῖτο βαρὺ στενάχων, πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 
ἐν καϑαρῷ, ὅϑι κύματ᾽ ἐπὶ ἠϊόνος κλύζεσκον. 6] 
εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα ϑυμοῦ. 
νήδυμος ἀμφιχυϑείς" μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα 
Ἕκτορ᾽ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν. 
ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο, 65 | 

πάντ᾽ αὐτῷ, μέγεϑός vs xol ὄμματα κάλ᾽, εἰκυῖα, 
καὶ φωνὴν, καὶ τοῖα περὶ χροὶ εἵματα ἕστο" 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

Ev0sig, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ, ᾿Ζχιλλεῦ. 
)U μέν μευ ξώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ ϑανόντος" 70 
ϑάπτε μὲ ὅττι τάχιστα, πύλας ᾿Δΐδαο περήσω. 
τῆλέ w^ ἐέργουσι ψυχαὶ, εἴδωλα καμόντων, 

᾿ οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν, 
ἀλλ᾽ αὕτως ἀλάλημαι ἀν᾽ εὐρυπυλὲς idog δώ. 

, SN M PE 2 7 3 V “1 2 $5 

xot μοι δὸς τὴν χεῖρ᾽, ὁλοφύρομαι" οὐ γὰρ ἔτ avtig — 

νίσομαι ἐξ ᾿4ἴδαο, ἐπήν μὲ πυρὸς λελάχητε. 16 
οὐ μὲν γὰρ ξωοί ys φίλων ἀπάνευϑεν ἑταίρων 
βουλὰς ἑξόμενοι βουλεύσομεν, ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν κὴρ 
ἀμφέχανε στυγερὴ, ἥπερ λάχε γεινόμενόν περ᾽ 
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, ϑεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 80 
τείχει ὕπο Τρώων εὐηγενέων ἀπολέσϑαι. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι. αἴ xs πέϑηαι. 
μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευϑε τυϑήμεναι ὁστέ᾽, ᾿Αχιλλεῦ, 
ἀλλ ὁμοῦ, ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν, 
εὐτέ μὲ τυτϑὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος 85 

ἤγαγεν ὑμέτερόνδ᾽ ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς, 
ἥματι τῷ ὅτε παῖδα κατέκτανον ᾿ἀμφιδάμαντος, 
νήπιος, ovx ἐϑέλων, ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι χολωϑειρ᾿ 
ἔνϑα μὲ δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς 

ASIE ^ 
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ἐτραφέ T ἐνδυκέως καὶ σὸν WeoUmavg ὀνόμηνεν" 90 

ὡς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ copo. ἀμφικαλύπτοι 

[χρύσεος ἀμφιφορεὺς. τόν τοι πόρε πότνια wire). τ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς .4χιλ- 

λεύς 

y FGrte uot, ἠϑείη κεφαλὴ; δεῦρ᾽ εἰλήλουθας 

᾿χαΐ μοι ταῦτα ἕκαστ' ἐπιτέλλξαι; αὐτὰρ ἐγώ voL 95 

πάντα uA ἐχκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις. 

ἀλλά μοι ἄσσον GrijQu: μἰνυνϑά meg did 

ἀλλήλους, ὀλοοῖο τεταρπώμεσϑα γόοιο." 

Sag ὁ ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν 

υὐδ᾽ ἔλαβε: ψυχὴ δὲ κατὰ χϑονὸς ἠύτε καπνὸς 100 

ὥχετο τετριγυῖα. ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Δχιλλεὺς 

χερσί T6 συμπλατάγησεν, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνον ἔειπεν 

»9 πόποι, ἢ θά τίς ἐστι καὶ εἰν ᾿Δἴδαο δόμοισιν 

ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν. 

παννυχίη γάρ μοι Πατροκλῆος δειλοῖο 105 

ψυχὴ ἐφεστήκει γοδωσά vs μυρομέξνη τε, 

καί μοι ἕκαστ᾽ ἐπέτελλεν, ἐΐκτο ὃὲ ϑέσκελον αὐτῷ." 

Ἃς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε yOoto: 

μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς 

: ἀμφὶ νέκυν ἐλεεινόν. ἀτὰρ κρείων ᾿Ζγαμέμνων 110 

οὐρῆᾶας t ὥτρυνε καὶ ἀνέφας ἀξέμεν ὕλην 

πάντοϑεν ἐκ κλισιῶν᾽" ἐπὶ δ᾽ ἀνὴρ ἐσϑλὸς ὀρώρει, 

Μηριόνης, ϑεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος. 

΄ οἱ δ᾽ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες 11} 

σειράς T εὐπλέχτουφ᾽ πρὸ δ᾽ ἄρ᾽ οὐρῆες κίον αὐτῶν᾽ 

- πολλὰ δ᾽ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά v ἦλϑον. 

ἀλλ ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴδης, 

αὐτί ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναήκεϊ qox 

τάμνον ἐπειγόμενοι" ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι 

πῖπτον. τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες "Axouol — 120 
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ἔκδεον ἡμιόνων" ταὶ δὲ χϑόνα ποσσὶ δατεῦντο 
ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ ῥδωπήϊα πυκνά. | 
πάντες δ᾽ ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον" ὡς γὰρ ἀνώγει 
Μηριόνης, ϑεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος. 
καὸδ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερὼ, ἔνϑ᾽ ἄρ᾽ ᾽άχιλ-- 

λεὺς 125 

φράσσατο Πατρόκλῳ μέγα ἠρίον ἠδὲ oi αὐτῷ. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ πάντη παρακάββαλον ἄσπετον ὕλην, 

&ov &g αὖϑι μένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
αὐτίκα Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι κέλευσεν 
χαλκὸν ξώννυσϑαι, ξεῦξαι δ᾽ ὑπ᾽ ὄχεσφιν ἕκαστον 130 
ἵππους οἱ δ᾽ ὥρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,. 
ἂν δ᾽ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνέοχοέ τε. 
πρόσϑε μὲν ἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν, 
μυρίοι" ἐν δὲ μέδοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι. 
ϑριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον 185 

κειρόμενοι" OztLOev δὲ κάρη ἔχε δῖος ᾿“χιλλεὺς 
ἀχνύμενος - ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ᾽ Zi0ocós. 

Οἱ δ᾽ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅϑι σφίσι πέφραδ᾽ ᾽4χιλ- 
λεὺς. 

καάτϑεσαν, αἶψα δέ οἱ μενοεικέα νήξον ὕλην. 
£v9' aov ἄλλ᾽ ἐνόησε ποδάρκης δῖος ̓ Αχιλλεύς. 140᾽ 
στὰς ἀπάνευϑε πυρῆς ξανϑὴν ἀπεκείρατο χαίτην, 
τήν ῥα Σπερχειῷ ἀρκύῤονεν ἔτρεφε τηλεϑόωσαν᾽ 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον 
Σπερχεί᾽, ἄλλως σοίγε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς, 

κεῖσέ με νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν — 145 
σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν $^ ἱερὴν ἑκατόμβην, 
πεντήκοντα δ᾽ ἔνορχα παρ αὐτόϑι μῆλ᾽ ἱερεύσειν 
ἐς πηγὰς, ὅϑι τοι τέμενος βωμός τε ϑυήξεις. 
ος ἠρᾶϑ᾽ ὁ γέρων, σὺ δέ οἵ νόον οὐκ ἐτέλεσσας. 
νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 150 
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Πατρόκλῳ ἥρωϊ κόμην ὀπάσαιμι φέρεσϑαι."" 

Ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο 

ϑῆήκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο. 

«at vU x. ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, 

εἰ μὴ ̓ Δχιλλεὺς atv ᾿Δγαμέμνονι εἶπε παραστάς 155 

ο᾽Δτρείδη — σοὶ γάρ τὲ μάλιστά γε λαὸς ̓ ἡχαιῶν 

πείσονται μύϑοισι -- γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἀσαι. 

νῦν δ᾽ ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχϑι 

ὕπλεσϑαι" τάδε δ᾽ ἀμφιπονησόμεϑ' οἷσι μάλιστα 

κήδεσς ἐστι νέχυς᾽ παρὰ δ᾽ οἵ v ἀγοὶ ἄμμι μενόν-- 

| | vov. 160 

Αὐτὰρ ἐπεὶ vóy ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Δγαμέμνω
ν, 

| αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας ἐΐσας. 

᾿ κηδεμόνες δὲ παρ᾽ αὖϑι μένον καὶ νήεον ὕλην, 

. ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμποδον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν ϑέσαν ἀχνύμενοι κῆρ. 165 

πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 

πρόσϑε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον ἐκ δ᾽ ἄρα 

E πάντων 

- δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν μεγάϑυμος ᾿Αχιλλεὺς 

- ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς; περὶ δὲ δρατὰ σώματα viet 

ἐν δ᾽ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας, 110 

πρὸς λέχεα κλίνων" πίσυρας δ᾽ ἐριαύχενας ἵππους 

ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ» μεγάλα στεναχίξζων. 

ἐννέα τῷγε ἄνακτι τραπεξῆες κύνες ἦσαν᾽ 

καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας. 

δώδεκα δὲ Τρώων μεγαϑύμων υἱέας ἐσθλοὺς 170 

χαλκῷ δηϊόων" κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα᾽ 

ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον, ὄφρα νέμουτο. 

ὥμωξέν v dg ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον 

οοζαῖρέ μοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν ᾿Δἴδαο δόμοισιν" 
^ 

πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιϑεν ὑπέστην. 180 
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»ώϑεχα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς, 
τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει" Extoga δ᾽ οὔτι 
δώσω Πριαμίδην πυρὶ δαπτεμεν, ἀλλὰ κύνεσσιν. « : 
Ὥς id ἀπειλήσας" τὸν δ᾽ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο, : 

ἀλλὰ didis μὲν ἄλαλκε Zhig ϑυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη 186 
ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ 3 
ἀμβροσίῳ, i ἵνα μή ge ἀποδρύφοι ἑλκυστάξων. 
τῷ δ᾽ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος ᾿“πόλλων 
οὐρανόϑεν πεύϊονδε, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα, 
ὅσσον ἐπεῖχε VS μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο 190 
σκήλει᾽ ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν. 

Οὐδὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐκαίετο τεθνηῶτος. 
ἔνϑ᾽ avr GAX ἐνόησε ποδάρκης δῖος AAA es 
στὰς ἀπάνευϑε πυρῆς ὀοιοῖς ἠρᾶτ᾽ ἀνέμοισιν, 
Βορρῇ καὶ Ζεφύρῳ, καὶ ὑπέσχετο ἱερὰ καλά: 195 
πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν 
ἐλθέμεν, ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεϑοίατο VEXQOL, 
ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὠκέα δ᾽ Ἶρις 
ἄραωὼν ἀΐουσα μετάγγελος ἠλϑ' ἀνέμοισιν. 
of μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀϑρόοι ἔνδον 200 
εἰλαπίνην δαίνυντο. ϑέουσα δὲ Toig ἐπέστη 
βηλῷ ἔπι λιϑέῳ. τοὶ δ᾽ ὡς ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν, 
πάντες ἀνήϊξαν, καάλεόν τέ μιν εἰς € ἕκαστος" 
ἡ δ᾽ αὐϑ' ἔξεσθϑαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μὖϑον 
0j ἔδος" εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ᾿ ὩΩκεανοῖο ῥέεθρα, 

“ἰϑιόπων ἐς γαῖαν, ὅϑι ῥέξουσ᾽ ἑκατόμβας 206 
ἀϑανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν. 
ἀλλ᾽ ᾿Δχιλεὺς Βορέην ἠδὲ Ζέφυρον κελαδεινὸν 
ἐλϑεῦν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλὰ, 
ὄφρα πυρὴν ὄρσητε καήμεναι, ἡ ἔνι κεῖται 410. 
Πάτροκλος, τὸν πάντες ἀναστενάχουσιν “Αχαιοί." 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦο᾽ ἀπεβήσετο, τοὶ δ᾽ ὀρέοντο 
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ἠχῇ ϑεσπεσίῃ, νέφεα xAovéovre πάροιϑεν. 
αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα 
πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ᾽ Τροίην δ᾽ ἐρίβωλον ἱκέσϑην, 215 
ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην, μέγα δ᾽ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ. 
παννύχιοι δ᾽ ἄρα τοίγε πυρῆς ἄμυδις φλόγ᾽ ἔβαλλον, 
φυσῶντες λιγέως" ὁ δὲ πάννυχος ὠκὺς ᾿Δχιλλεὺς 
χρυσέου ἐκ κρητῆρος, ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, 

οἶνον ἀφυσσάμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν, 320 
ψυχὴν κικλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο. 

: [4 D - ὡς δὲ πατὴρ οὐ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων, 
νυμφίου, ὅστε ϑανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας. 

[4] 3 X δ , ? , ? J , 

ὡς Ζ4χιλευς ἕταροιο ὀδύρετο OGvéc καίων, : 
ἑρπύξων παρὰ πυρκαϊὴν, ἀδινὰ στεναχίξων. 225 

Huog δ᾽ Ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν. 
ὄντε μέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠὼς, 
τῆμος πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο, παύσατο δὲ φλόξ. 

2 » , 5 » 5 , , 

oí δ᾽ ἄνεμοι παλιν αὐτις ἔβαν oixovós νέεσϑαι 

Θρηΐκιον κατὰ πόντον" ὁ δ᾽ ἔστενεν οἴδματι ϑύων. 
Πηλείδης δ᾽ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασϑεὶς 331 
κλένϑη κεκμηὼς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν. 

e 3. 73 , 2 ,ὔ 9 7 3 [4 Ν 

oí δ Guo ““τρείωνα ἀολλέες ἡγερεϑοντο, : 

τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδὸος καὶ δοῦπος ἔγειρεν. 
ἕξετο δ᾽ ὀρϑωϑεὶς καί σφεας πρὸς uÜDov ἔειπεν 235 

»»ἀτρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 
-- Ἁ e» " E 

πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαΐην σβέσατ αἴϑοπι οἴνῳ 
πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἐπειτὰ 

BUS SAEC RT ΝΣ ΤῚ REL. 

ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν 
εὖ διαγιγνώσκοντες" ἀριφραδέα δὲ τέτυκται" 940 
ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ᾽ ἄλλοι ἄνευϑεν 
ἐσχατιῇ καίοντ᾽ ἐπιμὶξ, ἵπποι τε καὶ ἄνδρες. 
καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ 

 ϑείομεν, εἰσόκεν αὐτὸς ἐγὼν ᾿41δι κεύϑωμαι. 
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τύμβον δ᾽ oU μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα, 

ἀλλ ἐπιεικέα τοῖον" ἔπειτα δὲ καὶ τὸν “Αχαιοὶ 246 

εὐρύν 9' ὑψηλόν τὲ τιϑήμεναι, οἵ κεν ἐμεῖο 

δεύτεροι ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι λίπησϑ᾽ε." 

Ἃς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἐπίϑοντο ποδώκεϊ Πηλείωνι. 

πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴϑοπι οἴνῳ, 250. 

ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλϑε, βαϑεῖα δὲ κάππεσε végor: 

κλαίοντες δ᾽ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ 

ἄλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δημὸν, 

ἐν κλισίῃσι δὲ ϑέντες ἑανῷ Avi καλυψαν᾽ 

τορνώσαντο ὃὲ σῆμα ϑεμείλιά τε προβάλοντο 3 

ἀμφὶ πυρήν᾽ εἶϑαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν. 

χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ ᾿Δχιλλεὺς 

αυτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵξανεν εὐρὺν ἀγῶνα, 

νηῶν δ᾽ ἔκφερ᾽ ἄεϑιλα, λέβητας τὲ τρίποδας T6, 

ἵππους 9 ἡμιόνους τε βοῶν v ἴφϑιμα κάρηνα, 260 

ἠδὲ γυναῖκας ἐδξώνους, πολιόν τὲ σίδηφον. 

Ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλα᾿ ἄεϑλα 

ϑῆκε γυναῖκα ἄγεσϑαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν 

καὶ τρύποδ᾽ ὦὠτώεντα δυωκαιεικοσύίμετρον, 

τῷ πρώτῳ᾽ ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔϑηκεν 2668 

ἑξέτε ἀδμήτην, βρέφος ἡμίονον κυέξουσαν᾽ 

αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον κατέϑηκε λέβητα 

καλον, τέσσαρα μέτρα κεχανδότα, λευκὸν ἔτ᾽ αὔτως" 

τῷ δὲ τετάρτῳ ϑῆκε δύω χφυσοῖο τάλαντα, 

πέμπτῷ δ᾽ ἀμφίϑετον φιάλην ἀπύρωτον ἔϑηκεν. 270 

στῇ δ᾽ ὀρϑὸς καὶ tn ἐν ᾿“Αργείοισιν ἔειπεν 

»»Ατρείδη τε καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες “Ἵχαιοὶ, 

ἱππῆας τάδ᾽ ἄεϑλα δεδεγμένα κεῖτ᾽ ἐν ἀγῶνι. 

e μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεϑλεύοιμεν ᾽Αχαιοὶ, 

ἡ τ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίηνδε φεροίμην. 275 

ἰστε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι 

Q' [o4 
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᾿ἀϑανατοί τὲ γάρ εἰσι, Ποσειδάων δ᾽ ἔπορ᾽ αὐτοὺς 

Ἶ πατρὶ ἐμῷ Πηλῆϊ, ὁ δ᾽ QUT ἐμοὶ ἐγγυάλ ιξεν. 

ἀλλ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵππου" 

τοίου γὰρ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο, 280 

ἡπίου, ὃ opume μάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον 

χαιτάων. κατέχευε; λοέσσας ὕδατι λευκῷ. 

τὸν voy ἑσταότες πενϑείξτον, οὔδεϊ δέ σφιν 

χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. 

ἄλλοι δὲ στέλλεσϑε κατὰ στρατὸν, ῦστις ᾿“χαιῶν 9285 

T9 

EU ΣᾺ 

 ἵπποισίν ve πέποιϑε καὶ ἄρμασι κολλητοῖσυν."" 
Ὡς φάτο Πηλείδης, ταχέες δ᾽ ἱππῆες ἄγερϑεν. 

-d ero πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Εὔμηλος, 

: Auijrov φίλος υἷὸς, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο" 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Τυδείδης ὦρτο κρατερὸς ““Π΄ ομήδης; 290 
ἵππους δὲ Τρωοὺς ὕπαγε ξυγὸν, οὕς ποτ᾽ ἀπηύρα 

 Aiv&iav, ἀτὰρ αὐτὸν ὑπεξεσάωσεν ᾿Ζπόλλων. 
3 c5 τῷ δ᾽ ἄρ ἐπὶ “Ἱτρείδης ὦρτο ξανϑὸς Μενέλαος 

E διογενὴς, ὑπὸ δὲ ξυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους, 
; ἴϑην τὴν Ayeusuvovéqv τὸν éóv vs Ποδαργον᾽ 295 

τὴν “4γαμέμνονι δωῶκ᾽ ᾿Δγχισιάδης Ἐχέπωλος 
E δῶρ, ἵνα μή οἱ ἔποιϑ᾽ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν, 

VOULU PES 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο μένων μέγα yag οἱ ἔδωκεν 
Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ᾽ oy ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι" 
«qv Oy. ὑπὸ ξυγὸν ἦγε, μέγα δρόμου ἰσχανόωσαν. 300 
-"AvvíAoxyog δὲ τέταρτος ἐύτριχας ὡπλίσαϑ'᾽ ἵππους, 

LES ?2 v9 

Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς, ὑπερϑύμοιο ἄνακτος, 
— τοῦ Νηληϊάδαο" Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι 

᾿ὠκύποδες φέρον ἅρμα. πατὴρ δέ οἵ ἄγχι παραστὰς 
μυϑεῖτ᾽ εἰς ἀγαϑὰ φρονέων νοέοντι καὶ αὐτῷ 305 

A vríAoy , ἤτοι μέν Ge, νέον περ éüvv, ἐφίλησαν 

Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν 

παντοίας" τῷ καί σε διδασκέμεν οὔτι μάλα χρεώ" 
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οἶσϑα γὰρ εὖ περὶ τέρμαϑ'᾽ ἑλισσέμεν" ἀλλά τοι ἵπποι 
βάρδιστοι ϑείειν" τῷ τ᾽ οἴω Ao/yv ἔσεσϑαι. 310 
τῶν δ᾽ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ 
πλείονα ἴσασιν σέϑεν αὐτοῦ μητίσασϑαι. 
ἀλλ᾿ ἄγε δὴ σὺ, φίλος, μῆτιν ἐμβάλλεο ϑυμῷ 
παντοίην, ἵνα μή δὲ παρεκπροφύγῃσιν ἄεϑλα. : 
μήτι TOL δρυτόμος μέγ᾽ ἀμείνων ἠὲ βίηφυν᾽ 815. 

μήτι δ᾽ αὐτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ 
νῆα ϑοὴν ἰϑύνει ἐρεχϑομένην ἀνέμοισιν" 

μήτι δ᾽ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο. 
ἀλλ᾽ ὃς μέν ϑ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιϑὼς 
ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 5820 
ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόμον, οὐδὲ κατίσχει" 
ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους, 
αἰεὶ τέρμ ὁρόων στρέφει ἐγγύϑεν, οὐδὲ ὃ λήϑει 
ὅππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν, 
ἀλλ᾽ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει. 325 
σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀφιφραδὲς, οὐδέ σε And. 
ἕστηκε ξύλον αὐον, ὅσον T ὄργυι, ὑπὲρ αἴης, 
ἢ δρυὸς ἢ πεύκης. τὸ μὲν οὐ καταπύϑεται ὄμβρῳ, 
λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερϑεν ἐρηρέδαται Óvo λευκὼ 
ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ᾽ ἱππόδρομος ἀμφίς. 880 
1 τευ σῆμα βροοτοῖο πάλαι κατατεϑνηῶτος, 
ἡ τόγε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων. 
καὶ νῦν τέρματ᾽ ἔϑηκε ποδάρκης δῖος “ἀχιλλεύς. 

τῷ σὺ μάλ᾽ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἄρμα καὶ ἵππους. 

αὐτὸς δὲ κλινϑῆναι ἐὐπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ 335 
qx ἐπ᾿ ἀριστερὰ voliv: ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον 
κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν. 
ἐν νύσσῃ δὲ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφϑήτω, 
ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσϑαι 
κύκλου ποιητοῖο" λίϑου δ᾽ ἀλέασϑαι ἐπαυρεῖν, — 330 
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μή πὼς ἵππους τὲ τρώσῃς κατά 4 ἅρματα Gens 

χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχεύη δὲ σοὶ αὐτῷ 

ἔσσεται. ἀλλὰ, φίλος, φρονέων πεφυλαγμένος εἶναι. 

εἰ γάρ X ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσϑα διώκων, | 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅς κὲ σ᾽ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλϑῃ, 345 

οὐδ᾽ εἴ κεν μετόπισϑεν “Δρείονα δῖον ἐλαύνοι, 

Αδφήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ ϑεόφιν γένος 1j&v, 

Lg τοὺς “αομέδοντος, οὗ ἐνθάδε y ἔτραφεν ἐσϑλοί.““ 

Ὡς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήϊος ἂψ ἐνὶ χώρῃ 

ἕξετ᾽, ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ᾽ ἔειπεν. 850 

Μηριόνης δ᾽ ἄρα πέμπτος ἐΐτριχας ὡπλίσαϑ' ἵπ-- 

πους. 

ἂν δ᾽ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο᾽ 

παάλλ ᾿Δχιλεὺς, ἐκ δὲ κλῆρος ϑόρε Νεστορίδαο 

᾿Αντιλόχου᾽ μετὰ τὸν δ᾽ ἔλαχε κρείων EvunAog: 
) x 

“τῷ δ᾽ ἄρ᾽ im ᾽Ζτρείδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος᾽ 355 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Μηριόνης λάχ ἐλαυνέμεν ὕστατος αὖτε 

Τυδείδης, ὄχ ἄριστος ἐὼν, λάχ ἐλαυνεμεν ἵππους. 

στὰν δὲ μεταστοιχὶ. σήμηνε δὲ τέρματ' ᾿Δχιλλεὺς 

τηλόϑεν ἐν λείῳ πεδίῳ" παρὰ δὲ σκοπὸν εἷσεν 

ἀντίϑεον Φοίνικα, ὀπάονα πατρὸς ἑοῖο; 360 

ὡς μεμνέῳτο δρόμου καὶ ἀληϑείην ἀποείποι. 

Οἱ δ᾽ ἅμα πάντες ἐφ᾽ ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν, 

πέπληγόν 8' ἱμᾶσιν, ὁμόκλησαν v ἐπέεσσιν 

ἐσσυμένως οἱ δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο, 

: νόσφι νεῶν, ταχέωρ᾽ ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη 365 

(ova ἀειρομένη ὥστε νέφος ἠὲ ϑύελλα, ^i 

χαῦται δ᾽ ἐρρώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο. 

ἄρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν χϑονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, 

ἄλλοτε δ᾽ ἀΐξασκε μετήορα. τοὶ δ᾽ ἐλατῆρες 

ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ ϑυμὸς ἑκάστου 5310 

᾿ ψίκης ἱεμένων" κέκλοντο δὲ οἷσυν ἕκαστος 
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ἔπποις, οἱ δ᾽ ἐπέτοντο xovíovrsg πεδίοιο. 
AA ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι 

Ἵ 3^9 ^ Cim Y - / N93 4 qe oJ, 

αψ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου 
φαίνετ, ἄφαρ δ᾽ ἵπποισι τάϑη δρόμος" ὦκα δ᾽ ἔπειτα 
αἱ Φηρητιάδαο ποδώκξες ἔκφερον ἵπποι. 376 - 

τὰς δὲ uev ἐξέφερον ΖΠιομήδεος ἄρσενες ἵπποι, 
Τρώϊοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευϑ᾽ ἔσαν, ἀλλὰ μάλ᾽ ἐγγύς: 
αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην, 
πνοιῇ δ᾽ Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ Guo 880. 

3 

, 9 3 - 

ϑέρμετ éÉm αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταϑέντε πετέσϑην. 
καί VU κεν ἢ παρέλασσ᾽, ἢ ἀμφήριστον ἔϑηκεν, 
δἰ μὴ Τυδέος vit κοτέσσατο Φοῖβος AzOAAOv, 
ῦς ῥά οἵ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν. 

ἘΠ 9 $9532 ^ , 7 , 

τοῖο δ᾽ ἀπ ὀφρϑαλμῶν yvro δάκρυα χωομένοιο, 385. 
οὔνεκα τὰς μὲν δρα ἔτει καὶ πολὺ μᾶλλον ἐούσας. 
οἱ δέ οὗ ἐβλάφϑησαν ἄνευ κέντροιο ϑέοντες. 
οὐδ᾽ ἀρ’ ᾿Αϑηναίην ἐλεφηράμενος λάϑ' ᾿4πόλλων 
Τυδείδην, μάλα δ᾽ ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν: 

δοκε δέ of μάστιγα. μένος δ᾽ ἵπποισιν ἐνῆκεν. 390 B 9? i l 

ἡ δὲ μετ ᾿ἀδμήτου υἱὸν κοτέουσ᾽ ἐβεβήκει, 
ἵππειον δέ of ἠξε ϑεὰ ξυγόν᾽ αἱ δέ of ἵπποι 
ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, δυμὸς δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσϑη. 
αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροις παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσϑη. 
ἀγκῶνάς τε περιδρύφϑη στόμα τε ῥῖνας τε. 395 
ϑρουλίχϑη δὲ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι" τὼ δέ oí ὄσσε 
δακρυσφι πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἵ ἔσχετο φωνή. 
Τυδείδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους, 
πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος" ἐν γὰρ ᾿4ϑήνη 
ἵπποις ἧκε μένος καὶ im αὐτῷ κῦδος ἔϑηκεν. 400 
τῷ δ᾽ cQ ἐπὶ ᾽Ατρείδης εἶχε ξανϑὸς Μενέλαος. 
᾿ἐντίλοχος δ᾽ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἕοῖο 

».JEufwqrov καὶ σφῶϊ: τιταίνετον ὅττι τάχιστα. 
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ἦτοι μὲν κείνοισιν ἐριξέμεν οὔτι κελεύω, 
Τυδείδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν A9vy à05 
νῦν ὥρεξε τάχος καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ κῦδος ἔϑηκεν. 
ἵππους δ᾽ ᾿Δτρείδαο κιχάνετε, μηδὲ λίπησϑον, 

- καρπαλίμως, μὴ σφῶϊν ἐλεγχείην καταχξύῃ 

ZAi9u ϑήλυς ἐοῦσα" τίη λείπεσϑε, φέριστοι; 
ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται-" 410 
οὐ σφῶϊν κομιδὴ παρὰ Νέστορι ποιμένι λαῶν 
ἔσσεται, αὐτίκα δ᾽ ὕμμε κατακτενεῖ ὀξέϊ χαλκῷ, 
ci x ἀποκηδήσαντε φερώμεϑα χεῖρον ἄεϑλον. 
ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα. 
ταῦτα δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω, 416 
στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ μὲ λήσει." 
Ὡς ἔφαϑ', οἱ δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν 

μάλλον ἐπεδραμέτην ὀλίγον χρόνον" αἶψα δ᾽ ἔπειτα 
στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν ᾿ἀντίλοχος μενεχάρμης. 
ῥωχμὸς ἔην γαίης, ἡ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ ᾿ 420 
ἐξέρρηξεν ὁδοῖο, βάϑυνε δὲ χῶρον ἅπαντα: 
τῇ 9 εἶχεν Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων. 
᾿Αντέλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους 

: : ^ ? 

 éxrüg ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν. 
4τρείδης δ᾽ ἔδδεισε καὶ ᾿ἀντιλόχῳ ἐγεγώνει 425 

» AvtíAog , ἀφραδέως ἱππάξεαι- ἀλλ᾽ ἄνεχ᾽ ἵππους" 
στεινωπὸς γὰρ ὁδὸς, τάχα δ᾽ εὐρυτέρῃ παρελάσσεις, 
μή πως ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι κύρσας.“ 
Ὡς ἔφατ', AvvíAoyog δ᾽ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνεν 

πέντρῳ ἐπισπέρχων, ὡς οὐκ ἀἴοντι ἐοικώς. 480 
ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται, 
ovr αἰξηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ, πειρώμενος ἥβης; 
τόσσον ἐπεδραμέτην᾽ αἱ δ᾽ ἠρώησαν ὀπίσσω 
᾿Δτρείδεω" αὐτὸς γὰρ ἑκὼν μεϑέηκεν ἐλαύνειν, 
μή zog συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι, 435 
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δίφρους v ἀνστρέψειαν £ümAexéog, κατὰ δ᾽ αὐτοὶ 

ἐν κονίῃσι πέσοιεν ἐπειγόμενον περὶ νίκης. 

τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανϑος MeveAaog 

άντίλοχ. οὔτις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 

égg, ἐπεὶ οὔ σ᾽ ἔτυμόν y ἔφαμεν πεπνῦσθαν ᾿Αχαιοί. 

ἀλλ᾿ οὐ μὰν οὐδ᾽ ὡς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεϑλον.“. — 441 

"Oc εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τὲ 

μή μοι ἐρύκεσϑον μηδ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. 

φϑήσονται τούτοισι πόδες καὶ γοῦνα καμόντα 

ἢ vuv: ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται νεότητος.“ 445 

Ὡς ἔφαϑ᾽, οἵ δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν 

μᾶλλον ἐπεδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο. 

' Aoysio, δ᾽ ἐν ἀγῶνι καϑήμενοι εἰσορόωντο 

ἥππους τοὶ δὲ πέτοντο χονίοντες πεδίοιο. 

πρῶτος δ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἐφράσαϑ᾽ ἵππους. 

ἧστο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἕν περιωπῇ, 481 

τοῖο δ᾽ ἄνευϑεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας 

ἔγνω" φράσσατο δ᾽ ἵππον ἀριπρεπέα προὔχοντα, 

ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ 

λευκὸν σῆμ᾽ ἐτέτυκτο περίτροχον ἠῦὔτε μήνη. 455 

στῆ δ᾽ ὀρϑὸς xol μῦϑον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν 

,, φίλοι, ᾿Δργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

οἷος ἐγὼν ἵππους αὐγάξομαι ἠὲ καὶ ὑμεῖς; 

ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτερον ἔμμεναι ἵπποι, 

ἄλλος δ᾽ ἡνίοχος ἰνδάλλεται" αἵ δέ που αὐτοῦ 460. 

» 2 ' " , 3 

ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αὖ κεῖσέ γε φέρτεραι ἡδᾶαν. 

ἤτοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας, 
2 ^ » , “τ , " » 

νῦν δ᾽ οὔπη δύναμαι ἰδέειν" παντή δὲ μοι Οοσδὲ 

Τρωϊκὸν ἂμ πεδίον παπταίνετον εἰσορόωντι. 
. 

ἠὲ τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία; οὐδ᾽ ἐδυνάσϑη 465. 
3 , V , LY 5 2 , e x 

εὖ σχεϑέειν περὶ τέρμα, καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας 

ἔνϑα μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν 9' ἅρματα ἀξαι, 
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αἱ δ᾽ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε ϑυμόν. 
ἀλλὰ ἴδεσϑε καὶ ὕμμες ἀνασταδόν" οὐ γὰρ ἔγωγε 

- &U διαγιγνώσκω" δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ 470 
Αἰτωλὸς γενεὴν, μετὰ δ᾽ ᾿Δργείοισιν ἀνάσσει, 

- Tvó£og ἱπποδάμου υἱὸς, κρατερὸς Ζ᾽ομήδης." 
Τὸν δ᾽ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας 

" - , , 3 ,ὔ 

| ,I0ousvs, ví πάρος λαβρεύεαι; αἱ δέ τ ἄνευϑεν 
ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται. 478 
οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ᾽ ᾿“ργείοισι τοσοῦτον 

- P/ 

οὔτε τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἔκ δέρκεται ὄσσε" 
ἀλλ᾽ αἰεὶ ψύϑοις λαβρεύεαι. οὐδὲ τί σε χρὴ 
λαβραγόρην ἔμεναι" πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι. 
ἵπποι δ᾽ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι, αἱ τὸ πάρος περ, 480 

 Εὐμήλου, ἐν δ᾽ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκεν." 
Τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα 

»»ἴῃαν, νεῖκος ἄριστε, κακοφραδὲς, ἄλλα vs πάντα 
δεύξεαι ᾿Ζργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. 
δεῦρό νυν, ἢ τρίποδος περιδώμεϑον ἠὲ λέβητος" 485 
ἴστορα δ᾽ ᾿Ζτρείδην Ayoausuvove ϑείομεν ἄμφω, 
ὑππότεραι πρόσϑ' ἵπποι; ἵνα γνώῃς ἀποτένων."" 
“δὸς ἔφατ'᾽, ὥρφνυτο δ᾽ cvríx Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας 

χωόμενος χαλεποῖσιν ἀμείψασϑαι ἐπέεσσιν. 

καί νύ πε δὴ προτέρω ἔτ᾽ ἔρις γένετ᾽ ἀμφοτέροισιν, 490. 

. & μὴ ᾿Ζχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ φάτο uwügov: 

- 

Μηκέτι vOv χαλεποῖσιν ἀμείβεσϑον ἐπέεσσιν, 
Aiav Ἰδομενεῦ τε, κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν. 

29 37 - ef ^ , C? 

καὶ δ΄ ἄλλῳ νεμεσᾶτον, ὅτις τοιαῦτα γε ῥέζοι. 
ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καϑήμενοι εἰσοράασϑε 495 T L/ To 9 

ἵππους" οἱ δὲ τάχ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης 
ἐνθάδ᾽ ἐλεύσονται" τότε δὲ γνώσεσϑε ἕκαστος 

2 ᾿ , e 

ἵππους “ργείων, oV δεύτεροι οἵ τε πάροιϑεν.““ 
Ὡς φάτο, Τυδείδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων, 
Homeri Ilias. a0 
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μάστι δ᾽ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν᾽ oí δὲ οἵ ἵπποι 500 

ὑψόσ᾽ ἀειρέσϑην δίμφα πρήσσοντε κέλευϑον. 

αἰεὶ δ᾽ ἡνίοχον κονέης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον, 

ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε 

ἵπποις ὠκυπόδεδσιν ἐπέτρεχον᾽ οὐδὲ τι πολλὴ 

γίγνετ' ἐπισσώτρων ἁρματροχιὴ κατόπισϑεν 505 

ἐν λεπτῇ κονίῃ᾽ τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσϑην. 

στὴ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ᾽ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς 

ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶξε. 

αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο χαμαὶ ϑόρε παμφανόῶωντος, 

κλῖνε δ᾽ ἄρα μάστιγα ποτὶ ξυγόν. οὐδ᾽ ἐμάτησεν 510 

ἴφϑιμος Σϑένελος, ἀλλ ἐσσυμένως λάβ᾽ ἄεϑλον, 

δῶκε δ᾽ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερϑύμοισι γυναῖκα 

καὶ τρίποδ᾽ ὠτώεντα φέρειν᾽ ὃ δ᾽ ἔλυεν ὑφ᾽ ἵππους. 

Τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ "AvvíAogyog Νηλήϊος ἥλασεν ἵππους. - 

κέρδεσιν, οὔτι τάχει γξ, παραφϑάμενος Μενέλαον" 515 

ἀλλὰ καὶ ὡς Μενέλαος ἐχ ἐγγύϑεν ὠκέας ἵππους. 

ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥά v ἄνακτα 

ἕλκῃσιν πεδίοιο τιταινόμενος σὺν ὄχεσφιν" 

τοῦ μὲν τῷ ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι 

οὐραῖαι" ὁ δέ v ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ 520 

χώρη μεσσηγύς, πολέος πεδίοιο ϑέοντος" 

τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος ᾿Αντιλόχοιο 

λείπετ᾽ * ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο; 

ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν" ὀφέλλετο γὰρ μένος Qo 

A 

ταν bur ipia ROMAN 

ἵππου τῆς ̓ ἡγαμεμνονέης; καλλίτριχος Αἴϑης. 626 3 

εἰ δέ x. ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισιν, 

τῷ X&V μιν παρέλασσ᾽ οὐδ᾽ ἀμφήφιστον ἔϑηκεν. 

αὐτὰρ Μηριόνης, ϑεράπων ἐὺς Ἰδομενῆος; 

λείπετ᾽ ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν᾽ 

βάρδιστοι μὲν γάρ oí ἐσαν καλλίτριχες ἵπποι, 580 

ἥκιστος δ᾽ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν &ou ἐν ἀγῶνι. 
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᾿ υἱὸς δ᾽ ̓ Αϑμήτοιο πανύστατος ἤλυϑεν ἄλλων, 
ἕλκων ἅρματα καλὰ, ἐλαύνων πρόσσοϑεν ἵππους. 

τὸν δὲ ἰδὼν ᾧκτειρε ποδάρκης δῖος ᾿Δχιλλεὺς, 
στὰς δ᾽ ἀφ᾽ ἐν ᾿Δργείοις ἔπεα πτερόεντ ἀγόρδυεν 535 

»“Δοῖσθϑος ἀνὴρ ὥριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους. 
ἀλλ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέϑλιον, ὡς ἐπιεικὲς, 
δεύτερ᾽ ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσϑω Τυδέος υἱός." 
Ὃς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνεον ὡς ἐκέλευεν. 

καί νύ κέ οἵ πόρεν ἵππον - ἐπήνησαν γὰρ ᾿Αχαιοί -- 540 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ᾿Δντίλοχος, μεγαϑύμου “Νέστορος υἱὸς, 
Πηλείδην "Aye δίκῃ ἠμείψατ᾽ ἀναστάς 
4, ᾿Αχιλεῦ, μάλα τοι κεχολώσομαι, αἴ xe τελέσσῃς 

τοῦτο ἔπος᾽ μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσϑαι ἄεϑλον, 

— τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἄρματα καὶ ταχέ᾿ ἵππω 545 
αὐτός T ἐσθλὸς ἐών. ἀλλ᾽ ὥφελεν ἀϑανάτοισιν 

» , » , 3 , s 
&Uys00QL' τό xsv οὔτι πανύστατος ἡλῦὲ διώκων. 
εἰ δέ μιν οἰκτείρεις καί τοι φίλος ἔπλετο ϑυμῷ., 

ἔστι τοι ἐν κλισίῃ χουσὸς πολὺς, ἔστι δὲ χαλκὸς 
καὶ πρόβατ᾽, εἰσὶ δέ τοι δμωαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι" 550 

^ » 3 3 N , N » 

τῶν οἱ ἔπειτ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεϑλον, 
ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν, ἵνα σ᾽ αἰνήσωσιν ᾿Αχαιοί. 

' $i 3 p Ἢ P $3 ὦ , 
τὴν ὃ ἐγὼ ov δώσω. περὶ Ó αὑτῆς πειρηϑήτω 
ἀνδρῶν ὅς x ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσϑαι."“ 
Ὡς φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 556 

χαίρων ᾿Αντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἤδν ἑταῖρος" 

— καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

A, 

»»ἀντίλοχ, εἰ μὲν δή us κελεύεις οἴκοϑεν ἄλλο 
Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω. 
δώσω οἱ ϑώρηκα, τὸν dovsgozaiov ἀπηύρων, 660 

E 4 Ἔ B 
᾿ς χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο 

4 

ἀμφιδεδίνηται" πολέος δέ οἱ ἀξιος ἔσται." 

H δὰ καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ 
80" 
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οἰσέμεναν κλισίηϑεν᾽ ὁ δ᾽ giyero καί οἱ ἔνεικεν. (* elf. d^ n ud Di ERAN 

[Βὐμήλῳ δ᾽ ἐν χερσὶ τίϑει" ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων. 
565 1 

Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνέστατο ϑυμὸν ἀχεύων, 

᾿Δντιλόχῳ ἄμοτον κεχολωμένος" ἐν δ᾽ ἄρα κῆρυξ 

χερσὶ σκῆπτρον ἔϑηκε, σιωπῆσαί v ἐκέλευσεν 

"Aoysíovg: o δ᾽ ἔπειτα μετηύδα ἰσόϑεος φώς 

»»Αντίλοχε, πρόσϑεν πεπνυμένξ, ποῖον ἔρεξας. 510 

ἤσχυνας, μὲν ἐμὴν ἀρετὴν, βλάψας δέ μοι ἵππους, 

τοὺς σοὺς πρόσϑε βαλὼν, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν. 

ἀλλ ἄγετ, ᾽Δργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσδατε, μηδ᾽ ἐπὶ ἀρωγῇ᾽ 

μήποτέ τις εἴπῃσιν ᾿Δἀχαιῶν χαλκοχιτώνων 575 

“ΑἌντίλοχον ψεύδεσσι βιησάμενος Μενέλαος 

οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἵ πολὺ χείρονες ἦσαν 

ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τὲ βίῃ τὲ." 

εἰ δ᾽ ἄγ᾽ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ οὔτινά φημι 

ἄλλον ἐπιπλήξειν ZAavadv: ἰϑεῖα γὰρ ἔσται. ὅ80 

᾿Αντίλοχ; εἰ δ᾽ ἄγε δεῦρο, διοτρεφὲβ; ἣ ϑέμις ἐστὶν, 

στὰς ἵππων προπάρουϑε καὶ ἄρματος, αὐτὰρ ἱμάσϑλην. 

χερσὶν ἔχων ῥαδινὴν, ἧπερ τὸ πρόσϑεν ἔλαυνες, 

ἵππων ἁψάμενος γανήοχον ἐννοσίγαιον 

ὄμνυϑι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα medi got." 985 

Τὸν δ᾽ αὐτ “Δντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

ο»ἄνσχξο vOv: πολλὸν γὰρ ἐγῶγὲε νεώτερός εἶμι 

σεῖο, ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων. 

οἶσϑ᾽ οἷαι νέου. ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέϑουσιν᾽ 

χραιπνότερος μὲν y&Q τὲ νόος, λεπτὴ δέτε μῆτις. 590 - 

τῷ TOL ἐπιτλήτω κραδίη᾽ ἵππον Ó& TOL αὐτὸς 

δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καί νύ κεν οἴκοϑεν ἄλλο 

“εἴξζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι 

βουλοίμην ἢ σοίγε, διοτρεφὲβ, ἤματα πάντα 

ἐκ ϑυμοῦ πεσέειν καὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρὸς.“ς — 595 



UIAIAMAOX XXI 469 

'H ῥα, καὶ ἵππον ἄγων μεγαϑύμου Νέστορος υἱὸς 

ἐν χείρεσσι τέϑει Μενελάου. τοῖο δὲ ϑυμὸς 
ἰάνϑη, ὡσεί τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση 
ληΐου ἀλδήδσκοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι" 
ὡς ἄρα col, Μενέλαε, μετὰ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνθη. 600 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»»Αντίλοχε, νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς 
χωόμενος, ἐπεὶ οὔτι “παφήορος οὐδ᾽ ἀεσίφρων 
ἦσϑα πάρος᾽ νῦν αὐτὲ νόον νίκησε νεοίη. 

δεύτερον «vv ἀλέασϑαι ἀμείνονας ἠπεροπεύειν. 605 
οὐ γάρ κέν μὲ τάχ ἄλλος ἀνὴρ αὐθεηδι σεν Apod | 

ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πόλλ᾽ ἔπαϑες καὶ πόλλ ἐμόγησας, 

σός τὲ πατὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἀδελφεὸς, sivex ἐμεῖο" 
τῷ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον 
δώσω, ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε 610 
ὡς ἐμὸς οὔποτε ϑυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής." 
Ἦ δὰ καὶ ᾿ἀντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ 

ἵππον ἄγειν" ὃ δ᾽ ἔπειτα λέβηϑ᾽ ξλε παμφανόωντα. 
Μηριόνης δ᾽ ἀνάειρε δύω χρυδοῖο τάλαντα 
τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ἄεϑλον, 615 
ἀμφίϑετος φιάλη" τὴν Νέστορι δῶκεν ᾿Αχιλλεὺς, 

᾿Αργείων ἀν᾽ ἀγῶνα φέρων. καὶ ἔειπε παραστάς 
»T«5 νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο, γέρον, κειμήλιον ἔστω, 

Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι" οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὐτὸν 
ὄψει ἐν ᾿Ζργείοισι- δίδωμι δέ τοι τόδ᾽ ἄεϑλον 620 
αὕτως" οὐ γὰρ πύξ γὲ μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις, 
οὐδέ v ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσιν 
ϑευσεαι" ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει." 
Ὃς εἰπὼν ἐν χερσὶ τέϑει" ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων, 

καί μὲν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 625. 
Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες" 

ov γὰρ ér ἔμπεδα γυῖα, φίλος. πόδες, οὐδ᾽ ἔτι χεῖρες 
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ducov ἀμφοτέρωϑεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί. 
εἴϑ᾽ ὡς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, 
ὡς ὁπότε κρείοντ᾽ ᾿Δμαρυγκέα ϑάπτον Exil 630 
Βουπρασίῳ, παῖδες δ᾽ ἔϑεσαν βασιλῆος ἄεϑλα᾽ 
ἔνϑ᾽ οὔτις μοι ὁμοῖος ἀνὴρ yévsv, οὔτ᾽ ἄρ᾽ Ἐπειῶν 
οὔτ᾽ αὐτῶν Πυλίων οὔτ᾽ Αἰτωλῶν μεγαϑύμων. 
πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα, Ἤνοπος υἱὸν, 
"A4yxeiov δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὃς μοι ἀνέστη᾽ — 635 
IquxAov δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσϑλὸν ἐόντα, 
δουρὶ δ᾽ ὑπειρέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον. 
οἴοισίν w ἵπποισι παρήλασαν ᾿Ακτορίωνε, 
πλήϑει πρόσϑε βαλόντες, ἀγασσάμενοι περὶ νίκης, 
οὔνεχα δὴ τὰ μέγιστα παρ αὐτόφι λείπετ᾽ ἄεϑλα. 640 
οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν δίδυμοι" ὁ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,. 
ἔμπεδον ἡνιόχευ;, ὁ δ᾽ ἄρα μάστιγι κέλευεν. 
ὥς ποτ £ov: νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων 
ἔργων τοιούτων ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ 
πείϑεσϑαι., τότε δ᾽ αὖτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν. — 645 
ἀλλ ἴϑι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέϑλοισι κτερέϊξζε. 
τοῦτο δ᾽ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι. χαίρει δέ μοι ἥτορ. 
ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ os λήϑω 
τιμῆς ἧστέ μ᾽ ἔοικε τετιμῆσϑαι μετ᾽ ᾿Δχαιοῖς. 
σοὶ δὲ ϑεοὶ τῶνδ᾽ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.“ 650 
“τὰς φάτο, Πηλείδης δὲ πολὺν καϑ' ὅμιλον ᾿Ζ“χαιῶν 

Get, ἐπεὶ πάντ᾽ aivov ἐπέκλυε Νηλείδαο. 
αὐτὰρ ὁ πυγμαχίης ἀλεγεινῆς ϑῆκεν ἄεϑλα᾽ 
ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ᾽ ἐν ἀγῶνι 
ἑξέτε ἀδμήτην, qv ἀλγίστη δαμάσασϑαι" 65 
τῷ δ᾽ ἄρα νικηϑέντι ví9cu δέπας ἀμφικύπελλον. 
στῆ δ᾽ ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν ᾿Δργείοισιν ἔξιπεν 

»»Δ4τρείδη τε καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿4χαιοὶ, 
ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥπερ ἀρίστω, 

BG 

WC E 
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ἢ SUE μάλ᾽ ἀνασχομένω πεπλ ἡγέμεν. ᾧ δέ x ᾿“πόλλων 

L δώῃ καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες ᾿ἁχαιοὶ, 661 

ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίηνδε νεέσϑω᾽ 

αὐτὰρ ὁ νικηϑεὶς δέπας οἰσεται ἀμφικύπελλον." 

Ὡς ἔφατ᾽, ὄρνυτο δ᾽ αὐτώῤ ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τὲ 

1 εἰδὼς πυγμαχίης; υἱὸς Πανοπῆος Ἐπειὸς" 665 

r ἅψατο δ᾽ ἡμιόνου ταλαεργοῦ φῶνησὲν τὲ 

,»» ἄσσον ἴτω ὅστις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον᾽ 

"cum δ᾽ οὔ φημί τιν ἀξέμεν ἄλλον ᾿Ζχαιῶν 

; πυγμῇ νικήσαντ', ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος. 

ἡ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ᾽ ἄρα πῶς ἣν 

ἐν πάντεσσ᾽ ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσθαι. 671 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 

ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν v ὀστέ ἀράξω. 

κηδεμόνες δέ οἵ ἐνθ ἀδ᾽ ἀολλέες αὖϑι μενόντων, 

οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν UE ὑπὸ χερσὶ δαμέντα. 6 678 

"Oe ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

Εὐρύαλος δέ οἵ οἷος ἀνίστατο, ἰσόϑεος φὼς; 

Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος. 

ὅς ποτε Θήβασδ᾽ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο 

ἐς τάφον᾽ ἔνϑα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας. 680. 

τὸν μὲν Τυδείδης δουρικλυτὸς ἀμφεπονεῖτο; 

ϑαρσύνων ἔπεσιν, μέγα δ᾽ αὐτῷ βούλετο νίκην. 

ξῶμα δέ oi πρῶτον παρακάββαλεν; αὐτὰρ ἔπειτα 

δῶκεν ἱμάντας ἐὐτμήτους βοὸς ἀγραύλοιο. 

τὼ δὲ ξωσαμένω βήτην ἐς μέσσον ἀγῶνα, 685 

ἄντα δ᾽ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ᾽ ἄμφω 

σύν ῥ᾽ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἐμιχϑεν. 

δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων yévev , ἔρρεε δ᾽ ἱδρὼς 

πάντοϑεν ἐκ μελέων᾽ ἐπὶ δ᾽ ὥρνυτο δῖος Ἐπειὸς, 

κόψε δὲ παπτήναντα παρήϊον᾽ οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 690 

ἑστήκειν" αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιμα γυῖα. 
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ὡς 0 09 ὑπὸ φρικὸς Hos duds ἰχϑὺς 

ϑύν ἐν QUXLO&VTL, μέλαν δέ € κῦμα κάλυψεν, 
ὡς πληγεὶς ἀνέπαλτ᾽. αὐτὰρ μεγάϑυμος Ἐπειὸς 

χερσὶ λαβὼν ὥρϑωσε" φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι, 695 
οἵ μὲν ἄγον δι ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν, 
αἷμα παχὺ πτύοντα, κάρη βαάλλονϑ᾽ ἑτέρωσε" 
κὰδ δ᾽ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες, 
αὐτοὶ δ᾽ οἰχόμενοι κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον. 

Πηλείδης δ᾽ civ ἄλλα κατὰ τρίτα ϑῆκεν ἄεϑλα, 100 
δεικνύμενος ΖΙαναοῖσι, παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς" 
τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ᾽ ἐμπυριβήτην, 
τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι viov ᾿4χαιοί: 
ἀνδρὶ δὲ νικηϑέντι γυναῖκ᾽ ἐς μέσσον ἔϑηκεν, 
πολλὰ δ᾽ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἕ τεσσαράβοιον. 105 
στῆ δ᾽ ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν ᾿Δργείοισιν ἔειπεν 

»Ορνυσϑ᾽ οἱ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑον."“ 
ὡς ἔφατ᾽, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Δἴας" 
ἂν δ᾽ Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο, κέρδεα εἰδώς. 
ξωσαμένω δ᾽ ἄρα τώγε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα, Τι0 
ἀγκὰς δ᾽ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν 
ὡς 0v ἀμείβοντες, τούστε κλυτὸς ἤραρε τέκτων, 
δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεξίνων. 
τετρίγει δ᾽ ἄρα νῶτα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 
ἑλκόμενα στερεῶς κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς. 718 
πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὥμους 
αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον᾽ οἵ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ 
νίκης ἰέσϑην τρίποδος πέρι ποιητοῖο. 
οὔτ᾽ Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι. 
οὔτ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ᾽ ἔχεν ig Ὀδυσῆος. 729 
ἀλλ᾽ ὅτε δή Q ἀνίαξον ἐϊὐκνήμιδας ᾿Δχαιοῦς, 
δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας 

»οΖιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
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4 y ἀνάειρ᾽, ἢ ἐγὼ σέ" τὰ δ᾽ αὖ tá πάντα μελήσει." 

Ὃς εἰπὼν ἀνάειρε" δόλου δ᾽ οὐ λήϑεϊ Ὀδυσσεύς" 

κόψ'᾿ ὄπιϑεν κώληπα τυχὼν, ὑπέλυσε δὲ γυῖα"  ἠ26 

κὰδ δ᾽ àBaX ἐξοπίσω ἐπὶ δὲ στήϑεσσιν Ὀδυσσεὺς 

κάππεσε" λαοὶ δ᾽ αὖ ϑηεῦντό vs ϑάμβησαν τε. 

δεύτερος αὖτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 

κίνησεν δ᾽ ἄρα τυτϑὸν ἀπὸ χϑονὸς, οὐδέ τ ἄειρεν, 1830 

ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν᾽ ἐπὶ δὲ χϑονὶ κάππεσον ἄμφω 

πλησίον ἀλλήλοισι, μιάνϑησαν δὲ κονίῃ. 

καί νύ κε τὸ τρίτον αὕτις ἀναΐξαντ᾽ ἐπάλαιον, 

εἰ μὴ ᾿Αἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκεν 

,Muuér" ἐρείδεσϑον, μηδὲ τρίβεσϑε κακοῖσιν" 786 

νίκη δ᾽ ἀμφοτέροισιν" ἀέϑλια δ᾽ iG. ἀνελόντες 

ἔρχεσϑ᾽, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεϑλεύωσιν Ayouot. 

"Oc ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπί- 

| J'OvtO, 

καί δ᾽ ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας. 

Πηλείδης δ᾽ «ij ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄξϑλα, 740 

ἀργύρεον κρητῆρα, τετυγμένον᾽ ἕξ δ᾽ ἄρα μέτρα 

χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν 

πολλὸν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν, 

Φοίνικες δ᾽ ἄγον ἄνδρες ἐπ᾽ ἠεροειδέα πόντον, 

στῆσαν δ᾽ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἐδωκαν᾿" 145 

υἷος δὲ Πριάμοιο 4vxcovog ὦνον ἔδωκεν 

Πατρόκλῳ ἥρωϊ Ἰησονίδης Εὔνηος. 
καὶ τὸν ᾿ἀχιλλεὺς ϑῆκεν ἀέϑλιον οὗ ἑτάροιο, 

ὅστις ἐλαφρότατος ποσσὶ κραιπνοῖσι πέλοιτο᾽ 

δευτέρῳ αὖ βοῦν ϑῆκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ, 7150 

ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισϑήϊ᾽ ἔϑηκεν. 

στῇ δ᾽ ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν ᾿Δργείοισιν ἔειπεν 

,,Ogvvc9' οἱ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑε."" 

ὡς ἔφατ, ὥρνυτο δ᾽ αὐτίκ Ὀϊλῆος ταχὺς las, 
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ν δ᾽ Ὀδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος víog, 
Adstlogog ὁ γὰρ αὕτε νέους 7:001 πάντας ἐνίκα. 1586 

[στὰν δὲ μεταστοιχί᾽ σήμηνξ δὲ τέρματ' AyusUg.] 
τοῖσι δ᾽ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος" xoc δ᾽ ἔπειτα 

ἔκφερ᾽ ὈΟϊλιάδης ἐπὶ δ᾽ ὥρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς 

ἄγχι μάλ᾽, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐὐξώνοιο 7180 
στήϑεός ἐστι κανὼν, ὄντ᾽ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ 
πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μέτον, ἀγχόϑι δ᾽ ἴσχει 
στήϑεος᾽ ὡς Ὀδυσεὺς ϑέεν ἐγγύϑεν, αὐτὰρ ὄπισϑεν 
ἴχνια τύπτε πόδεσσι πάρος κόνιν ἀμφιχυϑῆναι" 
κἀδ δ᾽ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ᾽ ἀὐτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς 165 
αἰεὶ ῥίμφα &écv: ἴαχον δ᾽ ἐπὶ πάντες ᾿Δχαιοὶ 
νίκης ἱεμένῳ, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον. 
ἀλλ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίκ᾽ Ὀδυσσεὺς 
εὔχετ᾽ ᾿4ϑηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ ϑυμόν 769. 
οχλῦϑι, ϑεὰ, ἀγαϑή μοι ἐπίρροϑος ἐλϑὲ ποδοῖιν."“ 
ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾿4ϑήνη, 
γυῖα δ᾽ ἔϑηκεν ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν. 
ἀλλ Orc δὴ τάχ᾽ ἔμελλον ἐπαΐξασϑαι ἄεϑλον, 
ἔνϑ᾽ Αἴας μὲν ὄλισϑε ϑέων -- βλάψεν γὰρ ᾿4ϑήνη — 
rj ῥὰ βοῶν x£yvv ὄνϑος ἀποχταμένων ἐριμύκων, 715 
ovg ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνεν πόδας ὠκὺς ᾿Ζχιλλεύς" 
ἐν δ᾽ ὄνϑου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνας τε. 
κρητῆρ QUT ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
ὡς ἦλθε φϑάμενος" ὁ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας. 

στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο, 780 
ὄνϑον ἀποπτύων,. μετὰ δ᾽ ᾿4ργείοισιν ἔειπεν 
Ὁ πόποι, ἢ w. ἔβλαψε ϑεὰ πόδας, ἢ τὸ πάρος περ 

μήτηρ ὡς Ὀδυσῆϊ παρίσταται ἠδ᾽ ἐπαρήγει."" 
Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. 

᾿Αἀντίλοχος δ᾽ ἄρα δὴ λοισϑήϊον ἔκφερ᾽ ἄεϑλον 786 
μειδιόων, καὶ μῦϑον ἐν ᾿Φργείοισιν ἔειπεν 

νὰ χε 
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—  Εἰδόσιν ὕμμ᾽ ἐρέω πᾶσιν, φίλοι; ὡς ἔτι καὶ νῦν 

- ἀθάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους. 

. Ales μὲν γὰρ dust, ὀλίγον προγενέστερός ἔστιν, 

οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων v ἀνθοώπων᾽ 790 

» μογέροντα δὲ μίν φασ᾽ ἔμμεναι" ἀργαλέον δὲ 

ποσσὶν ἐριδήσασϑαι ᾿Δχαιοῖς, εἰ μὴ Apu AA eC 

Ὥς φάτο, κύδηνεν δὲ ποδώκεα Πηλείωνα. 

τὸν δ᾽ ᾿άχιλεὺς μύϑοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν 

| »Ἀντίλοχ, οὐ μέν TOL μέλεος εἰρήσεται αἶνος, 795 

ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσου ἐπιϑήσω."" 

Ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ vien, ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων. 

αὐτὰρ Πηλείδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος 

ϑῆκ ἐς ἀγῶνα φέρων. κατὰ δ᾽ ἀσπίδα καὶ τρυφά- 

| | λειαν. 

τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Πάτροκλος ἀπηύρα. 800 

στῆ δ᾽ ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν Agysioww ἔειπεν 

,ζάνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥπερ ἀρέστω, 

τεύχεα ἑσσαμένω, ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε, 

ἀλλήλων προπάροιϑεν ὁμίλου πειρηϑήναι.. 

ὁππότερός κε φϑῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλὸν, 805 

wovon δ᾽ ἐνδίνων διά v ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα, 

τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον; 

καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν ᾿Δστεροπαῖον ἀπηύρων -— 

τεύχεα δ᾽ ἀμφότεροι ξυνήϊα ταῦτα φερέσϑων. 809 

[καί σφιν δαῖτ᾽ ἀγαϑὴν παραϑήσομεν ἐν κλισίῃσιν." 

Ὡς &pav, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος 4ἶἴας: 

ἂν δ᾽ ἄρα Τυδείδης ὦρτο, κρατερὸς Ζιομήδης. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερϑεν ὁμίλου ϑωρήχϑησαν, 

ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι, 811 

δεινὸν Osoxou£vo: ϑάμβος δ᾽ ἔχε πάντας "Ayatova. 

᾿ς ἀλλ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπὶ ἀλλήλοισιν ἰόντες. 

τρὶς μὲν ἐπήιϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὡρμήϑησαν. 
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ἔνϑ' Αἴας μὲν ἔπειτα κατ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην 
vvE, οὐδὲ χρό ἵκανεν" ἔρυτο γὰρ ἔνδοϑι ϑώρηξ᾽ 
Τυδείδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο 820 
αἰὲν ἐπὶ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς & ἀκωκῇ. 
καὶ τότε δή ῥ᾽ Αἴαντι περιδδείσαντες ᾿άχαιοὶ 
παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέϑλια σ᾽ ἀνελέσϑαι. 

αὐτὰρ Τυδείδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως 
σὺν κολεῷ vs φέρων καὶ ἐὐτμήτῳ τελαμῶνι. 825 
Αὐτὰρ ̓ Πηλείδης ϑῆκεν σόλον αὐτοχόωνον, 

ὃν πρὺν μὲν ῥίπτασκε μέγα σϑένος Ἠετίωνος" 

ἀλλ᾽ ἤτοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος “Δχιλλεὺς, 
τὸν δ᾽ ἄγετ᾽ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσιν. 
στῆ δ᾽ ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν ᾿“ργείοισιν ἔειπεν — 8x 

οοΟρνυσϑ᾽ οἱ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑε᾽ 
εἴ οὗ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροϑι πίονες ἀγροὶ, 
ἕξει μὲν καὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς 

χρεώμενος" οὐ μὲν γάρ οἵ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου 
ποιμὴν οὐδ᾽ ἀροτὴρ εἶσ᾽ ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει.“ς 835 
Ὡς ἔφατ᾽, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μενἑπτόλεμος Πολυποίτης, 

ἂν δὲ “εοντῆος κρατερὸν μένος ἀντυϑέοιο, 

ἂν δ᾽ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός. 

ἑξείης δ᾽ ἵσταντο, σόλον δ᾽ ἕλε δῖος Ἐπειὸς, 

5nxs δὲ δινήσας" γέλασαν δ᾽ ἐπὶ πάντες ᾽'άχαιοί. 840 
δεύτερος CUT ̓ἀφέηκε 4sovrevg, ὄξος 44006* 
τὸ τρίτον cvv ἔρριψε μέγας Τελαμώνιος Aia, 

[χειρὸς ἅπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων ἢ 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποέτης, 
ὅσσον τίς v ἔρριψε καλαύροπα βουκόλος ἀνήρ' δ4ὰ 

nói ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας" 
τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε" τοὶ δ᾽ ἐβόησαν. 
ἀνστάντες δ᾽ ἕταροι IloAvzoír«o κρατεροῖο 
νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον βασιλῆος ἄεϑλον. 

τῆνος εὐ ENT I ES 



I4AIAAOX XXIII. 471 

Αὐτὰρ ὁ τοξευτῇσι τίϑει ἰόεντα σίδηρον, 850 

κὰδ δ᾽ ἐτέϑει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ᾽ ἡμιπέλεκκα. 

ἱστὸν δ᾽ adita νηὸς κυανοπρώφοιο 

τηλοῦ ἐπὶ ψαμάϑοις, ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν 

λεπτῇ μηρίνϑῳ δῆσεν. ποδὸς, ἧς ἄρ᾽ ἀνώγει 

τοξεύειν. οοὗς μέν κε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν, 855 

πάντας ἀειράμενος πελέκεας οἶκόνδε φερέσϑω᾽ 

ὃς δέ κὲ μηρίνϑοιο τύχῃ, ὄρνιϑος ἁμαρτῶν - 

ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος -- ὁ δ᾽ οἴσεται ἡμιπέλεκκα. ( 

“ὡς ἔφατ', ὦρτο δ᾽ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος. 

ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης, ϑεράπων éUg Ἰδομενῆος. 86 

κλήρους δ᾽ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 

Τεῦκρος 08 πρῶτος κλήρῳ λάχεν. αὐτίκα δ᾽ ἰὸν 

ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ᾽ ἠπείλησεν ἄνακτι 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν δκατόμβην. 

ὄρνυϑος μὲν ἄμαρτε᾽ μέγηφε γάρ of oy ᾿Ἵπόλλων᾽ 865 

αὐτὰρ ὁ μήφρινϑον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ᾽ ὄρνις" 

ἀντικρὺ δ᾽ ἀπὸ μήρινϑον τάμε πικρὸς ὀϊστος. 

ἡ μὲν ἔπειτ᾽ ἤϊξε πρὸς οὐρανὸν; ἡ δὲ παρείϑη 

μήρφυνϑος ποτὶ γαῖαν" ἀτὰρ κελάδησαν ᾿Αχαιοί. 

σπερχόμενος δ᾽ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς 810 

τόξον" ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴϑυνεν. — 

αὐτίκα δ᾽ ἠπείλησεν ἑκηβόλῷ ᾿Δἀπόλλωνι 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλευτὴν ἑκατόμβην. 

ὕψι δ᾽ ὑπὸ νεφέων εἶδε τρήρωνα πέλειαν" 

τῇ δ᾽ ὅγε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην, eT 

ἀντικρὺ δὲ διῆλϑε βέλος" τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ 

πρόσϑεν Μηρφιόναο πάγη ποδός᾽ αὐτὰρ ἡ ὄρνις 

ἱστῷ ἐφεξομένη νηὺς κυανοπρῴώφοιο 

αὐχέν ἀπεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασϑεν. 

ὠκὺς δ᾽ ἐκ μελέων ϑυμὸς πτάτο, τῆλε δ᾽ ἀπὶ αὐτοῦ 

κάππεσε" λοοὶ δ᾽ αὖ ϑηεῦντοό τε ϑάμβησάν vs. 881 
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ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρεν, 
Τεῦκρος δ᾽ ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας ἐπὶ νῆας. 
Αὐτὰρ Πηλείδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος, 

καδ δὲ λέβητ᾽ ἄπυρον, βοὸς ἄξιον, ἀνθεμόεντα 888 
ϑῆκ᾽ ἐς ἀγῶνα φέρων᾽ καί ῥ᾽ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν" 
ἂν μὲν ἄρ᾽ ᾽Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿Ζγαμέμνων, 
ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης, ϑεράπων ἐὺς Ἰδομενῆος. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ποδάρκης δῖος ᾿Αἀχιλλεύς 

.»»ἀτρείδη" ἴδμεν γὰρ ὅσον προβέβηκας ἁπάντων 
ἠδ᾽ ὅσσον δυνάμει vs καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος" 891 
ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ᾽ ἄεϑλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας 
ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἥρωϊ πόρωμεν, 
εἰ σύγε σῷ ϑυμῷ ἐϑέλοις" κέλομαι γὰρ ἔγωγε." 
Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ayauduvov. 

δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον" αὐτὰρ Oy ἥρως 896 
Ταλϑυβίῳ κήρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεϑλον. 

Iotrzr4-oc o 

Ἕκτορος λύτρα. 

"ovo δ᾽ ἀγὼν, λαοὶ δὲ ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι. 

ἐσκέδναντ᾽ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο 
ὕπνου τὲ γλυκεροῦ ταρπήμεναι. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μὲν ὕπνος 
os. πανδαμάτωρ, ἀλλ᾽ ἐστρέφετ' ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 5. 
Πατρόκλου ποϑέων ἁδροτῆτά τε καὶ μένος ἠῦ 
ἠδ᾽ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάϑεν ἄλγη, 
ἀνδρῶν vs πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων᾽ 
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τῶν μιμνησκόμενος δὴ τενον κατὰ δάκρυον εἶβεν, 

ἄλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ᾽ αὐτε 16 

ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής᾽ τοτὲ δ᾽ ὀρϑὸς ἀναστὰς 

δινεύεσκ᾽ ἀλύων παρὰ ϑῖν ἁλός. οὐδέ μιν ἠὼς 
φαινομένη λήϑεσκεν ὑπεὶρ ἅλα T ἠϊόνας τε. 
ἀλλ᾽ Oy ἐπεὶ ξεύξειεν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 

 Ἔχτορα δ᾽ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισϑεν, 1ὅ 
"τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο ϑανόντος 
κὕτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τόνδε δ᾽ ἔασκεν 
ἐν κόνι ἐχτανύσας προπρηνέα. τοῖο δ᾽ ᾿πόλλων 
πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροὶ, pir. ἐλεαίρων;: 
καὶ τεϑνηότα mto: περὶ δ᾽ αἰγίδι πάντα κάλυπτεν 20 
χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάξων. 
"Qe ὁ μὲν Ἕχτορα δῖον ἀείκιξεν μενεαίνων᾽ 

τὸν δ᾽ ἐλεαίρεσκον μάκαρες ϑεοὶ εἰσορόωντες. 
χλέψαι δ᾽ ὀτρύνεσκον ἐύσκοπον ᾿“ργειφόντην. 
£v9' ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ zxo9 Ἥρῃ 535. 
οὐδὲ Ποσειδάων οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ, 
ἀλλ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχϑετο Ἴλιος (gr 
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς, ᾿“λεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης, 

| dg νείκεσσε ϑεὰς, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο, 
τὴν δ᾽ ἤνησ᾽ ἢ οἵ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. 30. 
ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη yévev ἠὼς, 
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἀϑανάτοισι μετηύδα Φοῖβος ᾿“πόλλων 

οοΣχέτλιοί ἐστε, ϑεοὶ, δηλήμονες" οὔ νύ ποϑ᾽ ὑμῖν 
Ἕκτωρ μηρί᾽ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων ; 
τὸν νῦν οὐ" ἔτλητε, νέκυν περ ἐόντα; σαῶσαι, 88 

ἡ τ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ 
καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε; τοί XE μιν ὦκα 
ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίδαιεν. 
ἀλλ ὀλοῷ ᾿Δχιλῆϊ, ϑεοὶ, βούλεσϑ᾽ ἐπαρήγειν, 
d οὔτ᾽ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα Wk 
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yvouztov ἐνὶ στήϑεσσι, λέων δ᾽ ὥς ἄγρια οἷδεν, 
O0T ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τὲ βίῃ καὶ ἀγήνορι ϑυμῷ 

εἴξας εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν, ἵνα δαῖτα λάβησιν᾽" 
ὡς ̓ Αἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδώς 
[γίγνεται, üt ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν]. 48 
μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσδαι, 

ἠδ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν᾽ 
ἀλλ᾽ ἤτον. κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεϑέηκεν᾽ 
τλητὸν yao "Μοῖραι ϑυμὸν ϑέσαν ἀνθρώποισιν. 

αὐτὰρ 0y “Ἕκτορα δον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα, 50 
ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο φίλοιο 

ἕλκει" οὐ μήν οἱ τόγε κάλλιον οὐδέ τ᾽ ἄμεινον. 
μὴ ἀγαϑῷ περ ἐόντι νεμεσσηϑῶμέν οἱ ἡμεῖς" 
κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικέξει μενεαίνων." 

Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη 5 
»οδἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος, ἀργυρότοξε, 

εἰ δὴ ὁμὴν Aqu καὶ Ἕκτορι ϑήσετε τιμήν. 
Εχτωρ μὲν ϑνητός vs γυναῖχα τε ϑήσατο μαξόν᾽ 
αὐτὰρ ᾿Αχιλλεύς ἐστι ϑεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ 
ϑρέψα vs καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν, 60 
Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ᾽ ἀϑανάτοισιν. 
πάντες δ᾽ ἀντιάασϑε, ϑεοὶ, γάμου" ἐν δὲ σὺ τοῖσιν 
δαίνυ ἔχων φόρμιγγα, κακῶν ἕταρ᾽, αἰὲν inue. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
» Her μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε ϑεοῖσιν᾽ | 65 
ov μὲν γὰρ τιμή γε μί᾽ ἔσσεται" ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ. 

φίλτατος ἔσκε ϑεοῖσι βροτῶν οἵ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν" 
ὡς γὰρ ἔμοιψ᾽, ἐπεὶ οὔτε φίλων ἡμάρτανε δώρων. 
οὐ γάρ μοί ποτὲ βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ξΐσης, 

λοιβῆς τε κνίσης vs: τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 70 

ἀλλ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν - οὐδέ πη ἔστιν 

Addon ᾿ἀχιλλῆος - ϑρασὺν Ἕκτορα᾽ ἡ γάρ οἱ αἰεὶ 

Q*' 
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μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτας τε καὶ , ἥμαρ. 

ἀλλ εἴ τις καλέσειε ϑεῶν Θέτιν ἄσσον ἐμεῖο, 

ὄφρα τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος; ὥς κεν AyuAevg — 75 

δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό 9 Ἕκτορα λύσῃ." 

Ὡς ἢ ἔφατ, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 

μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης 

| ἔνϑορε μείλανι πόντῳ" ἐπεστονάχηδε δὲ λίμνη. 

] δὲ μολυβδαίνῃ ἐκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν, 80 

ἥτε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα 

ἐρχεέται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχϑύσι κῆρα φέρθησα, 

εὑρε δ᾽ ἐνὶ oni γλαφυρφῷ Θέτιν, ἀμφὶ δέ v ἄλλαι 

εἴαϑ᾽ ὁμηγερέες ἅλιαι deo: ἡ δ᾽ ἐνὶ μέσσῃς 

κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὃς οἵ ἔμελλεν 85 

φϑίσεσϑ' ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι; τηλόϑι πάτρης. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶοις 

0960, Θέτι: καλέει Ζεὺς ἄφϑιτα μήδεα εἰδως."" 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεξα 

» Τίπτε ue κεῖνος ἄνωγε μέγας ϑεός; αἰδέομαι δὲ 

μίσγεσϑ' ἀθανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ye ἄκριτα ϑυμῷ. 91 

εἶμι μὲν, οὐδ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κεν εἴπῃ." 

Ὡς 6 ἄρα φωνήσασα κάλυμμ᾽ ξλε δῖα ϑεάων 

κυάνεον, τοῦ δ᾽ οὔτι μελάντερον ἔπλετο ἔσϑος. 

βῆ δ᾽ PPS: πρόσϑεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 95. 

ἡγεῖτ᾽ ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφι λιάξετο κῦμα ϑαλάσσης. 

ἀκτὴν δ᾽ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχϑήτην; 

εὗρον δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες 

εἴαϑ' ὁμηγερέες μάκαρες ϑεοὶ «itv ἐόντες. 

ἡ δ᾽ ἄρα πὰρ Zi πατρὶ καϑέξετο, εἶξε 0' ᾿“ϑήνη. 100 

Ho δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ ϑῆκεν 

καί ῥ᾽ εὔφρην ἐπέεσσι" Θέτις δ᾽ ὥρεξε πιοῦσα. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τὲ 

5» HAÀv8sg Οὔλυμπόνδε, ϑεὰ Θέτι, oHm 72,60, 
Heart Ilias. 
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πένϑος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν᾽ οἶδα καὶ αὐτός" 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω τοῦ σ᾽ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα. 106 

ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀϑανάτοισιν ὄρωρεν 

"Exrogog ἀμφὶ νέκυι καὶ AME πτολιπόρϑῳ᾽ 

κλέψαι δ᾽ ὀτρύνουσιν ἐύσκοπον ᾿Αργειφόντην᾽ 

αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος AM προτιάπτω; 110 

αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισϑε φυλάσσων. 

αἷψα μαλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλϑὲ καὶ viét σῷ ἐπίτειλον. 

σκυξεσϑαί οἱ εἰπὲ ϑεοὺς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 

ἀϑανάτων κεχολῶσθαι; ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 

irae ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσεν, 115 

i κέν πὼς ἐμέ τε δεέσῃ ἀπό 9 Ἕκτορα λύσῃ. 

κὐὰς ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω 

λύσασϑαι φίλον υἱὸν, (ovr ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

δῶρα δ᾽ ““χιλλὴϊ φερέμεν, τά κε ϑυμὸν ἰήνῃ.“ 

Ke ἔφατ, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεξα, 120 

βῆ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 

ἷξεν δ᾽ ἐς κλισίην οὗ υἱέος" £v9* ἄρα τόνγε 

εὖρ ἀδινὰ στεναχοντα᾽ φίλοι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἀριστον᾽ 

τοῖσι δ᾽ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο. 125 

ἡ δὲ μάλ ἄγχ᾽ αὐτοῖο καϑέξετο πότνια μήτηρ; 

χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος v ἔφατ' ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 

» Téxvov ἐμὸν, τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 

σὴν ἔδεαι κραδέην, μεμνημένος οὔτε τι σίτου 

OUT εὐνῆς; ἀγαϑὸν δὲ γυναικέ περ ἐν φιλότητι 180 

μίσγεσϑ᾽᾿ οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 

ἄγχι παρέστηκεν ϑάνατος καὶ Μοῖρα κραταιή. 

ἀλλ᾿ ἐμέϑεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἶμι. 

σκυζξεσϑαί σοί φησι ϑεοῦς, δὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 

ἀϑανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 135 

"Exr0Q ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσας. 
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ἀλλ᾽ ἄγε δὴ λῦσον, vexgoto δὲ δέξαι ἄποινα. « 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς AyiA- 

λεύς 

τῇδ᾽ εἴη" ὃς ἄποινα φέροι, καὶ νεκρὸν ἄγοιτο, 
εἰ δὴ πρόφρονι ϑυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει. ἐς 140 

Ἃς οἵγ᾽ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς 

: πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερύεντ᾽ ἀγόρευον. 
Ἴριν δ᾽ ὥτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν 

ἡ Βάσκ ἴϑι, Ἶοι ταχεῖα" λιποῦσ᾽ ἔδος Οὐλύμποιο 
ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω 145 
λύσασϑαι φίλον υἱὸν, (ovv ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν, 
δῶρα δ᾽ ᾿4χιλλῆϊ φερέμεν, τά κε ϑυμὸν ἰήνῃ, 
οἷον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὃς X ἰϑύνοι 

ῖ ἡμιόνους καὶ ἅμαξαν ὀύτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις 180 
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος ᾿4χιλλεύς. 

μηδὲ τί οἵ θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδὲ τι τάρβος" 
τοῖον γάρ οἱ πυμπὸν ὑπάσσομεν ᾿4ργειφόντην, 
ὃς ἄξει εἴως κεν ἄγων Aqu πελασσῃ. 
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην ᾿Α4χιλῆος, 155 
οὔτ᾽ αὐτὸς χτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει" 
οὔτε y«g ἐστ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,. 
ἀλλὰ μάλ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός." 

"Qc ἐφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. 
— i&ev δ᾽ ἐς Πριάμοιο. κίχεν δ᾽ ἐνοπὴν vs γόον τ. 160 
παῖδες μὲν πατέρ᾽ ἀμφὶ καϑήμενοι ἔνδοϑεν αὐλῆς 
δάκρυσιν εἵματ ἔφυρον, ὁ δ᾽ ἐν μέσσοισι γεραιὸς 

 évvvzag ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος" ἀμφὶ δὲ πολλὴ 
 «0zgog ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος, 
τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσιν. 165 

| ϑυγατέρες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδυροντο, 

| 1v μιμνησκόμεναι ot δὴ πολέες τὲ xol ἐσϑλοὶ 
[ 91." 
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χερσὶν ὑπ oysíov κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες. 
στῇ δὲ παρὰ Πρίαμον zig ἄγγολος, ἠδὲ προσηύδα 
τυτϑὸν φϑεγξαμένη" τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε yvio: 110 
Θάρσει, ΖΦ“αρδανέίδη Πρίαμε, φρεσὶ, μηδέ τι τάρβει" 

οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ᾽ ἱκάνω, 
ἀλλ ἀγαϑὰ φρονέουσα" zfióg δέ τοι ἄγγελός εἰμι, 
0g δευ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

d à f 
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λύσασϑαί σ᾽ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον, 175 
δῶρα δ᾽ ᾿ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά xs ϑυμὸν ἰήνῃ; 
οἷον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
κῆρυξ τίς τοι ἕποιτο γεραϊτεῤθς, 0g X ἰδύνοι 

ἡμιόνους καὶ ἅμαξαν ἐύτροχον, ἠδὲ καὶ αὕτις 179 

νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος AviAAsUS. 
μηδέ τί τοι ϑάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος" 
τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἕψεται ᾿“ργειφόντης, 
ὃς σ᾽ ἄξει εἴως κεν ἄγων ᾿4χιλῆϊ πελάσσῃ. 
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην ““χιλῆος, 
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό v ἄλλους πάντας ἐρύξει" 185 

οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος OUT ins AA 
ἀλλὰ μάλ ἐνδυκέως ἱχέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός "^ 
'H μὲν ἄρ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις. 

αὐτὰρ Oy υἷας ἅμαξαν ἐΐὔνροχον ἡμιονείην 

ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινϑα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς. 190 
αὐτὸς δ᾽ ἐς ϑάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, 
κέδρινον, ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει" 

ἐς δ᾽ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τὲ 

ο»Ζαιμονίη, “4ιόϑεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλϑεν 

λύσασϑαι φίλον υἱὸν, ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 195 

δῶρα δ᾽ ᾿4χιλλὴῆϊ φερέμεν, τά κε ϑυμὸν ἰήνῃ. 
ἀλλ ἄγε Bor τόδε εἰπὲ, τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι; 
αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος καὶ ϑυμὸς ἄνωγεν 
κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν ᾿Δχαιῶν.. 
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Sc φάτο. κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο uvÜg 200 

50 μοι; πῆ δή τοι φρένες οἴχονϑ᾽, ἧς τὸ πάρος πξρ 

| &xAev ἐπὶ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις; : 

πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Agony ἐλϑέμεν οἷος, 

ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὃς TOL πολέας τε καὶ ἐσϑλοὺς 

υἱέας ἐξενάριξε σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ. 205 

εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν 

ὦὠμηστὴς Ὁ καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅδε, οὔ σ᾽ ἐλεήσει, 
οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευϑεν 
ἥμενοι ἐν μεγάρῳ τῷ δ᾽ ὥς ποϑὲ [Μοῖρα κραταιὴ 

γεινομένῳ ἐπένησε λένῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτὴ; 210 
ἀργίποδας κύνας ἄσαι, ἑῶν ἀπάνευϑε τοκήων, 
ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἥπαρ ἔχοιμι 

ἐσθέμεναι προσφῦσα᾽ τότ᾽ ἂν τιτὰ ἔργα γένοιτο 
παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἕ κακιζόμενον ye κατέκτα, 
ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαϑυκόλπων 315. 
ἑσταστ,, οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς." 
“Τὴ ἤν δ᾽ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος ϑεοειδης 

μή μὶ ἐθέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε, μηδέ μοι αὐτὴ 
ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ" οὐδέ μὲ πείσεις. 
εἰ μὲν γάρ τίς μ᾽ ἄλλος ἐπιχϑονίων ἐκέλευεν, 220 

ἢ of μάντιές εἰσι, ϑυοσκόοι ἢ ἱερῆες. 

ψεῦδος xsv φαῖμεν καὶ νοσφιξοίμεϑα μᾶλλον" 

νῦν δ᾽ - αὐτῦξ γὰρ ἄκουσα ϑεοῦ καὶ ἐσέδρακον &v- 
την - 

εἶμι, καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα 
᾿ τεϑνάμεναι παρὰ νηυσὶν ᾿“χαιῶν χαλκοχιτώνων, 225 

βούλομαι: αὐτίκα γάρ M8 κατακτείνειεν ““χιλλεὺς 
ἀγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱὸν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἴην." 
Ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιϑήματα κάλ᾽ ἀνέῳγεν, 

ἔνϑεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους, 

δώδεκα ὃ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 230 
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τόσσα δὲ φάρεα καλὰ, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας. 

χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα, 
ἐκ δὲ Ov. αἴϑωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας. 
ἐκ δὲ δέπας περικαλλὲς, 0 οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες 
ἐξεσίην ἐλϑόντι, μέγα xvégag: οὐδέ vv τοῦπεο 235. 
φείσατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ὁ γέρων, περὶ δ᾽ ἤϑελε ϑυμῷ 
λύσασϑαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας 
αἰϑούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ᾽ αἰδχροῖσιν ἐνίσσων᾽ 

,Eoosve, λωβητῆρες, éAeyyéeg: οὔ νυ καὶ ὑμῖν 
οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι w ἤλϑετε κηδήσοντες; 240 
ἡ ὀνόσασϑ᾽ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε ἔδωκεν, 
παῖδ᾽ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσϑε καὶ ὕμμες. 
ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον ᾿“χαιοῖσιν δὴ ἔσεσϑε 

κείνου τεϑνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε, 
πρὶν ἀλαπαξζομένην τε πόλιν κεραϊξομένην τε 248 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν, βαίην δόμον “Ἄϊδος εἴσω." 
H καὶ σκηπανίῳ δίεπ᾽ ἀνέρας" οἱ δ᾽ ἴσαν ἔξω 

σπερχομένοιο γέροντος. ὁ δ᾽ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα, 
νεικείων Ἕλενον ve Πάριν v ᾿2γάϑωνά τε δῖον 
Πάμμονά Y ᾿ἀντίφονόν τε, βοὴν ἀγαϑόὸν vs Πολίτην 
ΖΔηϊφοβόν τε καὶ Inzó900v καὶ “ἴον ἀγαυόν.: 251 
ἐννέα τοῖς 0 γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευεν 

.Σπεύσατέ μοι. κακὰ τέκνα, κατηφόνες. αἴϑ' ἅμα 
πάντες 

Ἕκτορος ὠφέλετ᾽ ἀντὶ ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφασϑαι" 
ὦ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 255 
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔτινά φημι λελεῖφϑαι, 
ΜΜἝμήστορα τ᾽ ἀντίϑεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην 
Ἕκτορά 9, ὃς ϑεὸς ἔσκε μετ᾽ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει 
ἀνδοός ys ϑνητοῦ πάϊς ἔμμεναι, ἀλλὰ ϑεοῖο᾽ 
covg uev ἀπώλεσ᾽ "ouo, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλει- 
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ψεῦσταί T εἰ ornbted T6, χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι, 

| ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆθες. 

οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα, 

ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιϑεῖτε, ἵ ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο ;"" 

"δὸς ἔφαϑ᾽. οἱ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑποδδείδαντες ὁμοκλὴν 

ἐκ μὲν ἅμαξαν ἄειραν ἐὔτροχον ἡμιονξίην, 266 

καλὴν πρωτοπαγῆ , πείρινϑα δὲ δῆσαν ἐπὶ αὐτῆς. 

κὰδ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ξυγὸν ἥφεον ἡμιόνειον, 

πύξινον ὀμφαλόεν, εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρύς᾽ 

ἐκ δ᾽ ἔφερον ξυγόδεσμον ἅμα ξυγῷ ἐννεάπηχυ. 270 

καὶ τὸ μὲν εὖ (ατέϑηναν ἐὐξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ, 

πέξῃ ἔπι πρώτῃ; ἐπὶ ὃ κρύμον ἔστορι βάλλον, 

τρὶς δ᾽ ἑκάτερϑεν ἔδησαν ἐπ᾿ ὀμφαλὸν, αὐτὰρ ἔπειτα 

ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ᾽ ἔκαμψαν. 

ἐκ ϑαλάμου ὁὃξ φέροντες ἐὐξέστης ἐπὶ ἀπήνης 215 

νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι' ἄποινα, 

ξεῦξαν δ᾽ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργοὺς. 

τούς ῥά ποτὲ Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. 

ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ξυγὸν, οὕς ὁ γεραιὸς 

αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐὐξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ. 980 

To μὲν ξευγνύσϑην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν 

κῆρυξ καὶ Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε ἔχοντες" 

ἀγχίμολον δέ σφ nA Ἑκάβη τετιηότι ϑυμῷ, 

οἶνον ἐχουσ' ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφιν, 

χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιούτην᾽ 285 

στῆ δ᾽ ἵππων προπάρουϑεν ἔπος T ἔφατ' ἔκ v ὀνόμαζξει' 

TW4, σπεῖσον Zhi πατρὶ, καὶ εὔχεο οἴκαδ᾽ ἱκέσϑαι 

ἂψ ἔκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέγε ϑυμὸς 

ὀτρύνει ἐπὶ νῆας, ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης. 

ἀλλ εὔχευ GUy ἔπειτα κελαινεφεῖ Κρονίωνι 290 

Ιδαίῳ, ὅστε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται, 

αἴτει. δ᾽ οἰωνὸν, ταχὺν ἄγγελον, ὅστε οἱ αὐτῷ 
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φίλτατος οἰωνῶν, καί sv κράτος ἐστὶ μέγιστον, 
δεξιὸν, ooa μιν αὐτὸς ἐν ὀφϑαλμοῖσι νοήσας 
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς ΖΙαναῶν ταχυπώλων. 295 
εἰ δέ vot οὐ δώσει ξὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεὺς, 
οὐκ ἂν ἐγωγέ σ᾽ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην 
νῆας ἐπὶ “Ἰργείων ἰέναι, μάλα πὲρ μεμαῶτα." 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος ϑεοειδής 

0 γύναι, οὐ μέν τοι τόδ᾽ ἐφιεμένῃ ἀπιϑήσω᾽ 800 
ἐσθλὸν yag. Zü χεῖρας ἀνασχέμεν, αἴ x ἐλεήσῃ. a 
Ἦ ó« καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὥτρυν᾽ ὁ γεραιὸς 

χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον. ἡ δὲ παρέστη 
χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν ϑ᾽ ἅμα χερσὶν ἔχουσα. 
νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο" 806 
εὔχετ' ἔπειτα στὰς μέσῳ £gxel, λεῖβε δὲ οἶνον 
οὐρανὸν εἰσανιδὼν, καὶ φωνήσας ἕπος ηὔδα" 

»Ζεῦ πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 
δός uw ἐς ᾿Δχιλλῆος φίλον ἐλϑεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινὸν, 
πέμψον δ᾽ οἰωνὸν, ταχὺν ἄγγελον, ὅστε σοὶ αὐτῷ 310 — 
φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον, 
δεξιὸν, ὄφρα μιν αὐτὸς ἐν ὀρθαλμοῖσι νοήσας 
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω ΖΙαναῶν ταχυπώλων."“ 

ὃς ἔφατ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεύς. 
αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε, τελειότατον πετεηνῶν, 315 
μόρφνον ϑηφητῆρ᾽, ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν. 
ὅσση δ᾽ ὑψορόφοιο ϑύρη ϑαλάμοιο τέτυκται 
ἀνέρος ἀφνειοῖο, £0 κληΐσ᾽ ἀραρυῖα, 
τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερϑεν ἔσαν πτερά᾽ εἴσατο δέ σφιν 
δεξιὸς ἀΐξας ὑπὲρ ἄστεος. οἱ δὲ ἰδόντες 320 
γήϑησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ 9vuog idv). 

Σπερχύμενος δ᾽ ὁ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου, 
ἐκ δ᾽ ἔλασε προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου. 
πρόσϑε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην, 
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τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων᾽ αὐτὰρ ὄπισϑεν 395 

᾿ ἵπποι. τοὺς ὁ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευεν 

᾿χαρπαλίμως κατὰ ἄστυ" φίλοι δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο 

πόλλ ὀλοφυρόμενοι ὡσεὶ ϑάνατόνδε κιόντα. 

οἵ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ᾽ ἀφίκοντο, 

οὗ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροιυ moti Ἴλιον ἀπονέοντο, 330 

παῖδες καὶ γαμβροὶ, τὼ δ᾽ οὐ λάϑον εὐρύοπα Ζῆν 

ἐς πεδίον προφανέντε᾽ ἰδὼν δ᾽ ἐλέησε γέροντα. 

αἶψα δ᾽ cp Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα 

» Éopear Gol γάρ τε μάλιστά ye φίλτατόν ἐστιν 

ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι; καί τ᾽ ἔκλυες ᾧ x ἐθέλῃσϑα᾽ — 335 
βάσκ P9, καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ayo. 

dg &yoy , ὡς μήτ᾽ ἄρ "ug ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τε voro 
τῶν ἄλλων ΖΙαναῶν. πρὶν Πηλείωναδ᾽ ἱκέσθαι." 

Ὃς ἐφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε διάκτορος Agysupovins: 
αὐτίκ᾽ ἔπευϑ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα 8410 
ἀμβρόσια χούσεια, τά wy φέρον ἡμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν 

ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα zvotijs ἀνέμοιο" 
εἵλετο δὲ ῥάβδον, vit ἀνδρῶν c ὄμματα ϑέλγει 

ὧν ἐθέλει; τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει" 

τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ᾿4ργειφόντης. 345 

αἶψα δ᾽ ἄρα Τροίην τε καὶ Ελλήσποντον ἵκανεν, 
βῆ δ᾽ ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς, 
πρῶτον ὑπηνήτῃ; τοῦπερ χαφιεστάτη "p. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν, 
στῆσαν ἄρ᾽ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους, ὄφρα πίοιεν, 350 

ἐν ποταμῷ᾽ δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἥλυϑε γαῖαν. 
τὸν δ᾽ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ 
Ἑρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε 

»»Φράξεο, “]αρδανίδη᾽ φραδέος νόου ἔργα τέτυκται. 
ἄνδρ᾽ ὁρόω, τάχα δ᾽ ἄμμε διαρραίσεσϑαι ὀΐω. 355 
ἀλλ᾿’ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ᾽ ἵππων, ἡ μιν ἔπειτα 
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γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν, aix liaáo. ςς 

Ὡς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ᾽ αἰνῶς, 
ὀρϑαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 
στῆ δὲ ταφών᾽ αὐτὸς δ᾽ ἐριουνίδς ἐγγύϑεν ἐλϑὼν, 
χεῖρα γέροντος ἑλὼν, ἐξείρετο καὶ προσέειπεν 361 
» Πῆ, πάτερ, ὧδ᾽ ἵππους τὲ καὶ ἡμιόνους ἐϑύνεις 

νύχτα Ót ἀμβροσίην, ὅτε 9' εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 
οὐδὲ cvy ἔδδεισας μένεα mvelowtag "Ayatovg, 
οἵ τὸν δυσμενέες xol ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασιν; 365 
τῶν si τίς σε ἴδοιτο ϑοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν 
τοσσάδ᾽ ὀνείατ' ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη; 
οὔτ᾽ αὐτὸς νέος ἐσσὶ, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ, 
ἀνδρ᾽ ἀπαμύνασϑαι; ῦτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 
ἀλλ ἐγὼ οὐδέν cs ῥέξω κακὰ, καὶ δὲ xev ἄλλον 81ς 
σεῦ ἀπαλεξήσαιμι" φίλῳ δέ σὲ πατρὶ ἐΐσκω.": 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτα γέρων Πρίαμος. ϑεοειδης 
οοοὕτω πη τάδε γ ἐστὶ, φίλον τέκος, ὡς ἀγορεύεις. 
ἀλλ᾽ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο ϑεῶν ὑπερέσχεϑε χεῖρα, 
ὃς μοι τοιόνδ᾽ ἥκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι, 375 
αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητὸς, 

᾿φέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ᾽ ἐξ ἐσσι τοκήων." 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος “Αργειφόντης 

οοναὶ δὴ ταῦτα γὲ πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες, 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 880 
ἠέ πη ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 
ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς. ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ. 
1 ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν 
dnibuiseg τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὥριστος ὄλωλεν 
σὸς παῖς" οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπεδεύετ᾽ gov. 385 

Tov δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής 
οτίβ δὲ συ £661, φέριστε, τέων δ᾽ ἔξ ἐσσι τοκήων; 
ὥς μοι καλα τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες."" 

νἀ FT δον. 
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Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ᾿Φργειφόντης 

»πειρε ἐμεῖο; γεραιὲ; καὶ εἶρξαι Ἕχτορα δῖον. 390 

τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ [y ἔνι κυδιανείθ1) 

ὀφϑαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας 

᾿Αργείους κτείνεσκε, δαΐξζων ὀξέϊ χαλκῷ" 

ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες ϑαυμάξομεν᾽ οὐ γὰρ ᾿Δχιλλεὺς 

εἴα μάρνασϑαι, κεχολωμένος ᾿Ατρείωνι. 896 

τοῦ γὰρ ἐγὼ ϑεράπων, μία δ᾽ ἤγαγε νηῦς εὐεργής᾽ 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἔξ εἰμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ 

ἀφνειὸς μὲν Oy. ἐστὶ, γέρων δὲ δὴ ὡς σύπερ ὧδε, 

ἕξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ξβδομός εἰμι" 

τῶν μέτα παλλόμενος κλήρῳ λάχον ἐνθαδ᾽ ἕπεσϑαι. 

νῦν δ᾽ ἦλϑον πεδίονδ᾽ ἀπὸ νηῶν᾽ ἠῶϑεν yàg 40ι 

ϑήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες "Ayeuot. 

ἀσχαλόωσι γὰρ οἵδε καϑήμενοι; οὐδὲ δύνανται 

ἴσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες ᾿Δχαιῶν."" 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής 405 

δὲ μὲν δὴ ϑεράπων Πηληϊάδεω ᾿Δχιλῆος 

εἷς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληϑείην κατάλεξον, 

ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς meis, ἠέ μιν ἤδη 

ἧσι κυσὶν μελεϊστὶ ταμὼν προὔϑηκεν ᾿Δχιλλεύς." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ᾿Δργειφόντης 410 

,,0 γέρον, οὔπω τόνγε κύνες φάγον οὐδ᾽ οἰωνοὶ; 

ἀλλ ἔτι κεῖνος κεῖται ᾿Δχιλλῆος παρὰ νηΐ 

αὔτως ἐν κλισίῃσι- δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς 

κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται; οὐδέ μιν εὐλαι 

ἔσϑουσ', αἵ δά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν. 410 

ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο 

ἕλκει ἀκηδέστως, ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ" 

οὐδέ μιν αἰσχύνει" ϑηοῖύ κεν αὐτὸς ἐπελϑὼν 

οἷον ἐερσήεις κεῖται. περὶ δ᾽ αἷμα νένιπται 

ουδὲ ποϑι μιαρος" συν δ᾽ ἕλκεα παντὰ μεμῦκεν; 450 
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000 érUmQ: πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν. 
ὥς τοι κήδονται μάκαρες ϑεοὶ υἷος ἐῆος, 
καὶ νέκυός πὲρ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ κῆρι.“ 
p φάτο, γήϑησεν δ᾽ ὁ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύϑῳ 

οὔ τέχος, ἢ δ ἀγαϑὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι 425 
ἀϑανάτοις, ἐπεὶ οὔποτ᾽ ἐμὸς παῖς, εἴποτ᾽ ἔην ye 
λήϑετ' ἐνὶ μεγάροισι Ὁ εῶνι, οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν." 
τῷ οἵ “ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν ϑανάτοιό περ αἴσῃ. 
ἀλλ “ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον, 
αὐτόν τὲ ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε ϑεοῖσιν, 430 
ὄφρα κεν ἐς κλισίην "Πηληϊάδεω ἀφίκωμαι. « 

Tov δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος "Aoysupóvtug 
πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιΣ, νεωτέρου, οὐδέ ue πείσεις. 
ὃς ue κέλεαι σέο δῶρα παρὲξ ᾿“χιλῆα ϑέχεσϑαι. 
τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι 188 
συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισϑε 7) ενητοιι: 
σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κ κλυτὸν "doyog ἱχοίμην, 
ἐνδυκέως ἐν νηΐ ϑοῇ U πεξὸς ὁμαρτέων᾽ 
οὐκ ἄν Τί τοι, πομπὸν ὀνοσσάμενος, μαχεσαιτο. ̓ Ξ 
H καὶ ἀναΐξας ἐριούνιορ ἅρμα καὶ ἵππους 440 

καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάξετο χερσὶν, 
ἐν δ᾽ ἔπνευσ᾽ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἡῦ. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο. 
οὗ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο᾽ 
τοῖσι δ᾽ ἐφ᾽ ὕπνον ἔχευε διάκτορος ᾿“4ργειφόντης 445 
πᾶσιν, “ἄφαρ δ᾽ ὥϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας, 
ἐς δ᾽ “ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ém ἀπήνης. 
ἀλλ᾽ ὅτϑε δὴ κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκοντο 
ὑψηλὴν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι 
δοῦρ᾽ ἐλάτης κέρσαντες" ἀτὰρ καϑύπερϑεν ἔρεψαν 450 
λαχνήεντ' ὄροφον λειμωνόϑεν ἀμήσαντες᾽ 
ἀμφὶ δέ οἵ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι 
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σταυροῖσιν πυκινοῖσι- ϑύρην δ᾽ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς 

εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν πη ήδοεοίον ̓ Δχαιοὶ, 

τρεῖς δ᾽ ἀναοίγεσκον μεγάλην κληΐδα ϑυράων; 455 

τῶν ἄλλων" ᾿᾽Δχιλεὺς δ᾽ ἄρ ᾿ ἐπιρρήσσεσκε καὶ οἷος" 

δή ῥα. τόϑ᾽ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾧξε γέροντι. 

ς δ᾽ ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ Πηλείωνι, 

ἐξ ἵππων δ᾽ ἀπέβαινεν ἐπὶ χϑόνα φωνησέν τε 
ἘΠῚ yégov, ἤτοι ἐγὼ ϑεὸς ἄμβφοτος εἰλήλουϑα; 460 

Βρμείαρ᾽ σοὶ γάρ ue πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν" 

ἀλλ ἥτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι; οὐδ᾽ ᾿Δχιλῆος 

ὀφϑαλμοὺς εἴσειμι" νεμεσσητὸν δὲ x&v eim 

ἀϑάνατον ϑεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην" 

τύνη δ᾽ εἰσελθὼν λαβὲ γουνῆτα Πηλείωνος, 465 

καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠὐκόμοιο 

λίσσεο καὶ τέκξος, ἵνα οἱ σὺν ϑυμὸν ὀρίνῃς.“΄ 

Ἃς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον 

Ἑρμείας: Πρίαμος δ᾽ ἐξ ἵππων ἄλτο χαμᾶξε, 

Ιδαῖον δὲ κατ αὖϑι λίπεν" ὁ δὲ μίμνεν ἐρύκων 410 

ἵππους ἡμιόνους ve: γέρων δ᾽ ἰϑὺς κίεν οἴκου; 

τῇ δ ̓Δχιλεὺς ἵξεσκε διίφιλος. ἐν δέ μιν αὐτὸν 
£g, ἕταροι δ᾽ ἀπάνευϑε καϑείατο" τῷ δὲ δύ᾽ οἴω, 

ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ “Ἄλκιμος, ὄξος Ἄρηος, 

ποίπνυον magtóvee: νέον δ᾽ ἀπέληγεν ἐδωδῆς 475 

ἔσϑων καὶ πίνων" ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεξα. 

τοὺς δ᾽ ἐλαϑ᾽ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ᾽ ἄρα 
στὰς 

χερσὶν ᾿Αχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύδε χεῖρας 

δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ oL πολέας χκτάνον υἱας. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἄνδρ᾽ ἄτη πυκινὴ λάβῃ» ὅστ᾽ ἐνὶ πάτρῃ 

φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον, 481 

ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, ϑάμβος δ᾽ ἔχει εἰσορόωντας. 

ὡς ᾿ἀχιλεὺς ϑάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον ϑεοειδέα 
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ϑάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο. 
τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦϑον ἔειπεν 485 

ΝΜ νῆσαι πατρὸς σοῖο, ϑεοῖς ἐπιείκελ ᾿Δἀχιλλεῦ, 
τηλίκου ὥσπερ ἐγὼν, 0Aod ἐπὶ γήραος οὐδῷ. 
καὶ μέν που κεῖνον περιναιέταν ἀμφὶς ἐόντες 
τείρουσ᾽, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι. 
ἀλλ᾽ ἦτοι κεῖνός ys σέϑεν ξζώοντος ἀκούων 490 
χαίρει v ἐν ϑυμῷ, ἐπέ v ἔλπεται ἤματα πάντα 
ὕψεσϑαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηϑε μολόντα᾽ 
αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔτινά φημι λελεῖφϑαι. 

πεντήκοντά μοι ἦσαν, ὅτ᾽ ἤλυϑον υἷες ᾿“χαιῶν-: 498 

“ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἑἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, 
rovg δ᾽ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῦκες. 
τῶν μὲν πολλῶν ϑοῦρος Jong ὑπὸ γούνατ ἔλυσεν" 
ὃς δέ μοι οἷος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτοὺς, 
τὸν GU πρώην κχτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης, 500 
Ἕχτορα᾽ τοῦ νῦν εἴνεχ ἱκάνω νῆας ᾿4χαιῶν, 
λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ᾽ ἀπερείσι ἄποινα. 
ἀλλ᾽ αἰδεῖο ϑεοὺς, ᾿Ζχιλεῦ, αὐτόν τ᾽ ἐλέησον, 
ὠνησάμενος σοῦ πατρός" ἐγὼ δ᾽ ἐλεεινότερός περ, 
ἔτλην δ᾽ οἷ᾽ οὔπω τις ἐπιχϑόνιος βροτὸς ἄλλος, 505 
ἀνδρὸς παιδοφόνοιο σποτὶ στόμα χεῖρ᾽ ὀρέγεσϑαι. » 
Ὃς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε 

00.0 * 
αψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα. 
τὼ δὲ μνησαμένω, ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 
κλαῖ᾽ ἀδινὰ, προπάρονϑε ποδῶν ᾿Αχιλῆος ἐλυσϑεὶς, 510 
αὐτὰρ ᾿“χιλλεὺς κλαῖεν ξὸν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
Πάτροκλον. τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρει. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥὰ γόοιο τετάρπετο δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 
[καί o£. ἀπο πραπίδων 149 ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων.) 
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αὐτίκ ἀπὸ ϑρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη, 
οἰκτείρων πολιόν vs κάρη πολιόν τε γένειον, 516 

καί μὲν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
"4 δείλ᾽ ,. ἡ δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σὸν κατὰ ϑυ- 

uov. 
πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας ᾿Δχαιῶν ἐλϑέμεν οἷος. 

ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσϑλοὺς 

υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ TOL ἤτορ. 521 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ xav ἄρ᾽ ἔζευ ἐπὶ ϑρόνου, ἄλγεα δ᾽ &u- 

zs 
ἐν ϑυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ. 
οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο yOoLo. 
ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βοοτοῖσιν, 559 
ξώειν ἀχνυμένοις" αὐτοὶ δέ v ἀκηδέες εἰσίν. 
δοιοὶ γάρ τε πέϑοι κατακείαται ἐν Ζιὼὸς οὔδε: 
δώρων οἷα δίδωσι, κακῶν, ἕτερος δὲ éco: 

Q μέν x ἀμμίξας δοίη Ζεὺς τερπικέραυνος, 
iore μέν τε καχῷ 0ys κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῷ- 
Q δέ κε τῶν λυγρῶν δοίη, λωβητὸν ἔϑηκεν᾽ 531 
καί 8 κακὴ βουβρωστις ἐπὶ χϑόνα δῖαν ἐλαύνει, 
φοιτᾷ δ᾽ οὔτε ϑεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν. 
ὥς μὲν καὶ Πηλῆϊ ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 
ἐκ γενετῆς πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο 535 
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσιν, 
xat οἵ ϑνητῷ ἐόντι ϑεὰν ποίησαν ἄκοιτιν. 
ἀλλ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε ϑεὸς κακὸν, ὅττι οἵ οὔτι 
παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων, 
ἀλλ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον᾽ οὐδέ vv τόνγε 540 
γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόϑι πάτρης 
uen. ἑνὶ Τροίῃ; σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα. 
καὶ σὲ, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι 
ὅσσον “έσβος ἄνω, Μάκαρος ἕδος, ἐντὸς ἐέργει 
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καὶ Φρυγίη καϑύπερϑε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων; 545 

τῶν σε, γέρον, πλούτῳ τε καὶ vico. φασὶ κεκάσϑαι 

αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ᾽ ἤγαγον Οὐρανίωνες, 

αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι T ἀνδροκτασίαι τε" 

ἄνσχευ, μηδ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ ϑυμόν. 

οὐ y&Q τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἐῆος. 550 

οὐδέ μιν ἀνστήσεις; πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάϑῃσϑα." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής 

μή μέ zo ἐς ϑρόνον ite, διοτρεφὲς, ὄφρα xev 

Ἕκτωρ 

κῆται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδὴς, ἀλλὰ τάχιστα 

λῦσον, ἵν ὀφθαλμοῖσιν ἴδω" σὺ δὲ δέξαι ἄποινα 555 

[πολλὰ, τά τοι φέρομεν" σὺ OE τῶνδ᾽ ἀπόναιο. xol 

ἔλθοις. 

σὴν ἐς πατρίδα AS ἐπεί ue πρῶτον ἔασας 

αὐτόν τὲ ζώειν καὶ δρᾶν φάος ἠελίοιο]. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς 

᾿Αχιλλεύς 

»μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέϑιξε, γέρον" νοέω δὲ καὶ αὐτὸς 560 

Ἕκτορά τοι λῦσαι" Ζιόϑεν δέ μοι ἄγγελος ἦλϑεν 

᾿μήτηρ, ἡ ἔτεκεν, ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 

καὶ δὲ δὲ γιγνώσκω, Πρίαμε, φρεσὶν, οὐδέ με An ete, 

ὅττι ϑεῶν τίς σ᾽ ἡγε ϑοὰς ἐπὶ νῆας you. 

οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλϑέμεν, οὐδὲ μαλ᾽ ἡβῶν, 565 

ἐς στρατόν: οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάϑοι, οὐδέ κ᾽ 

ὀχῆα 

ῥεῖα μετοχλίσσειξ ϑυράων ἡμετεράῶων. 

τῷ νῦν μή ΠῚ μᾶλλον ἐν ἄλγεσι ϑυμὸν ὀρίνῃς; 

zu σε, γέρον, οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω 

καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.““510 

Ὡς ἔφατ᾽, ἔδδεισεν δ᾽ ὃ “γέρων καὶ ἐπείϑετο uv9o. 

Πηλείδης δ᾽ οἴκοιο λέων ὡς ἄλτο ϑύραζξε, 
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οὐκ οἷος» ἅμα τῷγε δύω ϑεράποντες ἕποντο, 
ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ ́ Ἄλκιμος, οὕς δὰ μάλιστα 
vi ᾿Δχιλεὺς ἑτάρων, μετὰ Πάτροκλόν ye ϑανόντα, 515 
ov v09' ὑπὸ ξυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε, 
ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος, 
x&Ó δ᾽ ἐπὶ δίφρου εἷσαν" ἐὐξέστου δ᾽ ἀπ᾿ ἀπήνης 
ἤἥρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι’ ἄποινα. 

κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε ἐὔννητόν τε χιτῶνα, 580 
ὄφρα νέκυν πυκάσας δώῃ οἷκόνδε φέρεσϑαι. 
ὁμωὰς δ᾽ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ᾽ ἀμφί v ἀλεῖψαι. 
νόσφιν ἀεξιράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱὸν. 
“μὴ ὁ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο 
παῖδα ἰδὼν, Ayumi δ᾽ ὀρυνϑείη φίλον ἦτορ 585 
καί & ἈΜΈΘΕΤΕΡΡΕΙΣ, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμᾶς. 
vOv δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὁμωαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαέῳ, 
ἀμφὶ δὲ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα, 
αὐτὸς τόνγ' “χιλεὺς λεχέων ἐπέϑηκεν ἀεέρας, 
σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐϊξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην. 590 
ὦμωξέν v ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον" 

9.Μῆή uot, Πάτροκλε, σκυδμαινέμεν, αἴ xs πύϑηαι 
εἰν ““1δός τὸν ἐὼν ὅτι Exvoga δῖον ἔλυσα 
πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα. 
σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι 066 ἐπέοικεν."“ 

 "H ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος ““χιλλεὺς, 696 
ξξετο δ᾽ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ, ἔνϑεν ἀνέστη, 
τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο υὔῦϑον 
»Tíóg μὲν δή τοι λέλυται, γέρον, ὡς ἐκέλευες, 

κεῖται δ᾽ ἐν λεχέεσσ᾽᾽ ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφυν 600 
ὄψεαι αὐτὸς ἄγων" νῦν δὲ μνησώμεϑα δόρπου. 
καὶ γάρ v ἠύκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου, 

 ῇπερ δώδεχα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο, 
. ὃξ μὲν ϑυγατέρες, EE δ᾽ υἱέες ἡβώοντες. 

Homeri Ilias, ὍΝ 
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τοὺς μὲν ᾿ἡπόλλων πέφνεν dz ἀργυρέοιο βιοῖο 605 

χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ᾽ "Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, 

οὕνεκ ἄρα “Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρήφ᾽ 

φῇ δοιὼ τεκέειν, ἡ δ᾽ αὐτὴ γείνατο πολλούς" 

τὼ δ᾽ ἄρα, καὶ δοιώ περ éóvr, ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν. 

of μὲν ἄρ᾽ ἐννῆμαρ κέατ' ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν 610 

κατϑάψαι, λαοὺς δὲ λίϑους ποίησε Κρονίων" 

τοὺς δ᾽ ἄρα τῇ δεκάτῃ ϑάψαν ϑεοὶ Οὐρανίωνες. 

ἡ δ᾽ ἄρα σίτου μνήσατ᾽', ἐπεὶ κάμε δακρυχέουσα. 

νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν, ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν; 

ἐν Σιπύλῳ, ὅϑι φασὶ ϑεάων ἔμμεναι εὐνὰς 615 

vvugáov , civ ἀμφ᾽ ᾿Δχελώϊον ἐρρώσαντο, 

ἔνϑα λίϑος περ ἐοῦσα ϑεῶν ἐκ κήδεα πέσσει. 

ἀλλ᾿ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεϑα, Ote γεραιὲ, 

σίτου, ἔπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισϑα, 

Ἴλιον εἰσαγαγών. πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται“5 — 620 

Ἦ καὶ ἀναίξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς ᾿Δἁχιλλεὺς 

σφάξ᾽ - ἕταροι δ᾽ ἔδερόν τὲ καὶ ἄμφεπον εὖ κατα 

κόσμον, 

ωἱστυλλόν v ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν v ὀβελοῖσιν, 

ὥπτησαν τε περιφραδέως ἐρύσαντό vs πάντα. 

Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ 625 

καλοῖς ἐν κανέοισιν" ἀτὰρ κρέα νεῖμεν ᾿Δχιλλεύς. 

οἵ δ᾽ ἐπ᾿ ὀνείαϑ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος ϑαύμαζ᾽ ᾿Δ4χιλῆα, 

ὅσσος ἔην οἷός ve: ϑεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει. 680 

αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον ϑαύμαξεν ᾿Αχιλλεὺς, 

εἰσορόων ὄψιν τ ἀγαϑὴν καὶ uo90v ἀκούων. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες, 

τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος ϑεοειδής 

ο»Δέξον νῦν με τάχιστα, διοτρεφὲς. ὄφρα κεν ἤδη 

: 

ν᾿ 
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ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεϑα κοιμηϑέντες. 636 
οὐ γάρ πῶ μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν, 
ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς παῖς ὥλεσε ϑυμὸν, 

 &AX αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω, 

αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον. 640 
νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴϑοπα οἶνον 
λαυκανίης καϑέηκα" πάρος γε μὲν οὔτι πεπασμην."“ 
Ἦ ῥ᾽, ᾿Δχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμιωῇσι κέλευσει: 

δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἰϑούσῃ ϑέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ 
πορφύρε ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερϑε τάπητας, 
χλαίνας v ἐνθέμεναι οὔλας καϑύπερϑεν ἔσασϑαι. 646 
αἱ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι. 
αἶψα δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε᾽ ἐγκονέουσαι. 
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς 
Exv0g μὲν δὴ A&Eo, γέρον φίλε, μή τις yov 650 

ἐνθάδ᾽ ἐπέλϑησιν βουληφόρος. otrs μοι αἰεὶ 
βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι. ἢ ϑέμις ἐστίν᾽ 
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο ϑοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν, 
αὐτίκ᾽ ἂν ἐξείποι ᾿Δγαμέμνονι ποιμένι λαῶν, 
καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται. 656. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον, 
ὕφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω."“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής 
| »»δὲ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕχτορι δίῳ. 660 

ὧδέ κε μου ῥέζων, AA ED, κεχαρισμένα ϑείης. | 

οἶσσα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεϑα, τηλόϑι 0^ ὕλη 
ἀξέμεν [57 ὄρεος μάλα ὃ Τρῶες δεδίασιν. 
ἐννῆμαρ μέν x' αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν, 
τῇ δεκάτῃ δέ κε ϑάπτοιμεν Jairo τε λαὸς, 665 
ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῶ ποιήσαιμεν, 
tjj δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν, εἴπερ ἀνάγκη. " 

32" 
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Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος ̓ Δχιλλεύς 

ἔσται τοι καὶ ταῦτα, γέρον Πρίαμ', ὡς σὺ κελεύεις" 

σχήσω γὰρ τόσσον πόλεμον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.“ 

"Oc ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος — 671 

ἔλλαβε δεξιτερὴν, μή πῶς δείσει ἐνὶ ϑυμῷ. 

οἵ μὲν &g ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόϑι κοιμήσαντο, 

χῆρυξ καὶ Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε ἔχοντες, 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς εὖδε μυχῷ κλισίης εὐπήκτου: 670 

τῷ δὲ Βρισηὶς παρελέξατο καλλιπάρῃος. 

"Ἄλλοι μέν ῥα ϑεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 

εὖδον παννύχιοι, μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ" 

ἀλλ᾽ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν, 

δρμαίνοντ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα 680 

νηῶν ἐκπέμψειε, λαϑὼν ἱεροὺς πυλαωροῦς. 

στῆ δ᾽ dig ὑπὲρ κεφαλῆς καί μὲν πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

οὮΩ γέρον, οὔ νύ τι σοίγε μέλει κακὸν. οἷον £9" 

: εὕδεις 

ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ᾽ εἴασεν ᾿Δχιλλεῦς. 

καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας" 

σεῖο δέ κε ξωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα 686 

παῖδες vol μετόπισϑε λελειμμένοι, ci x Ayoauéwvov 

γνώῃ σ᾽ ᾿Δτρείδης, γνώωσι δὲ πάντες Ayotot. 

Ὡς poer, ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων, κήρυκα δ᾽ ἀνίστη. 

τοῖσιν δ᾽ Ἑρμείας ξεῦξ ἵππους ἡμιόνους τε; 690. 
δ, y » ? d οἷς Ἁ ^ ? , 

μφα δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ GrQUtOV, οὐδὲ τις 

ἔγνω. 

' 4ÀX. ὅτε δὴ πόρον i&ov ἐύὔρρεϊος ποταμοῖο; 

[Ξάνϑου δινήεντος, ὃν ἀϑάνατος τέκετο Ζεὺς.) 

Ἑρμείας μὲν ἔπειτ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον, 

Ἠὼς δὲ κροκύπεπλος ἐκέδνατο πᾶσαν ἐπὶ αἷαν, 695 

οἱ δ᾽ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ ve στοναχῇ τὲ 

ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος 
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. ἔγνω πρόσϑ' ἀνδρῶν καλλιξώνων τε γυναικῶν, 

ἀλλ᾽ ἄρα Κασσάνδρη, ἰκέλη χρυσέῃ Aqooóícy, 
Πέργαμον εἰσαναβᾶσα φίλον πατέρ᾽ εἰσενόησεν, Τοῦ 
ἑσταότ ἐν δίφρῳ, κήρυκά τε ἀστυβοώτην᾽ 
τὸν δ᾽ ἄρ ἐφ᾽ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσιν" 
κώκυσέν v ἄρ᾽ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ 

» Ὄψεσϑε, Τρῶες καὶ Τρωάδες, Ἕκτορ᾽ ἰόντες, 
εἴποτε καὶ ξώοντι μάχης ἔχ νοστήσαντι 705 
χαίρετ᾽, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει v ἣν παντί τὲ δήμῳ. e 
Xo ἔφατ, οὐδέ τις αὐτόϑ' ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ᾽ ἀνὴρ 

οὐδὲ γυνή: πάντας γὰρ ἀάδχετον ἵκετο πένθος" 
ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι. 
πρῶται τόνγ' ἄλοχός τε giu καὶ πότνια μήτηρ 710 
τιλλέσϑην, ἐπ ἄμαξαν ἐύτροχον ἀΐξασαι, 

ἁπτόμεναι κεφαλῆς" κλαίων δ᾽ ἀμφίσταϑ'᾽ ὅμιλος. 
καί νύ xs δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
Ἕκτορα δακρυχέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων, 
εἶ μὴ OQ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα 115 

9 Εἰξατὲ uot οὐρεῦσι, διελϑέμεν᾽ αὐτὰρ ἔπειτα 
ἄσεσϑε Ξλαρθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμονδε. ik 

Ὡς ἔφαϑ', oí δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ. 

οὗ δ᾽ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα 
τρητοῖς ἐν λεχέεσσι ϑέσαν, παρὰ δ᾽ εἷσαν ἀοιδοὺς 120 
ϑρήνων ἐξάρχους, olrs στονόεσσαν ἀοιδὴν 
οὗ μὲν ἄρ᾽ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 
τῇσιν δ᾽ ᾿ἀνδρομάχη λευκώλενος ἠρχὲ γῦύοιο, 
Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα" 

»»νερ, ἀπ᾽ αἰῶνος νέος (Aso, κὰδ δέ us “χήρην 125 
λείπεις ἐν μεγάροισι: πάϊς δ᾽ ἔτι νήπιος αὕτως, 
ὃν τέχομεν σύ v ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ uv οἴω 
ἥβην ἵξεσθαι" πρὶν γὰρ πόλις ἥδε xcv ἄκρης 
πέρσεται" ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅστε μὲν αὐτὴν 
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δύσκευ, ἔχες δ᾽ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα" 730 

ot δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσιν, 

καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι" σὺ δ᾽ αὖ, τέκος, ἢ ἐμοὶ αὐτῇ 

ἕψεαι, ἔνϑα κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζξοιο. 

ἀϑλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου- ἤ τις Ayo 

δίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου; λυγρὸν ὄλεϑρον, 135 

χωόμενος, à δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ 

ἢ πατέρ᾽, ἠὲ καὶ υἱὸν. ἐπεὶ μάλα πολλοὶ ᾿4χαιῶν 

Ἕχτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας. 

οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἔν δαὶ Avyoti: 

τῷ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ, 140 

ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένϑος ἔϑηκας, 

Ἕχτορ᾽ ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεταν ἄλγεα λυγρά. 

οὐ γάρ μοι ϑνήσκων λεχέων ἔκ χεῖρας ὄρεξας. 

οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος. οὗτέ κεν αἰεὶ 

μεμνήμην νύκτας τε καὶ ἤματα δακρυχέουσα.ς 745 

Ὃς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 

τῇσιν δ᾽ «09 Ἑκάβη ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο 

|» Εκτορ; ἐμῶ ϑυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων, 

ἢ μέν μοι ξωός περ ἐὼν φίλος ἦσϑα ϑεοῖσιν" 

οἱ δ᾽ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν ϑανάτοιο περ αἴσῃ. 150 

ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς ᾿Δχιλλεὺς 

πέρνασχ,, ὅντιν᾽ ἕλεσκε, πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 

ἐς Σάμον ἔς v Ἴμβρον καὶ “ῆμνον ἀμιχϑαλόεσσαν᾽ 

σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ, 

πολλὰ δυστάξεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο, 155 

Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες" ἀνέστησεν δὲ μιν οὐδ᾽ ὥς. 

νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἕν μεγάροισιν 

κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὄντ᾽ ἀργυρότοξος "AnóAAov 

οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν." 

Ὡς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ᾽ ἀλίαστον OQuvev. 760 

τῇσι δ᾽ ἔπειϑ' Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο 
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2» Ἕκτορ, ἐμῷ up δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων, 

μὲν μοι πόσις ἐστὶν ““λέξανδρος ϑεοειδὴς, 

ὃς μ᾽ ἄγαγε Tooíqv ὡς πρὶν ὥφελλον ὀλέσϑαι. 

ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδ᾽ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστὶν 165 
ἐξ οὗ κεῖϑεν ἔβην xol ἐμῆς ἀπελήλυϑα πατρης" 

ἀλλ: οὔπω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος ovÓ  covgnuAov: 
ἀλλ᾽ si τίς μὲ καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι 
δαέρων, ἢ γαλόων, ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων, 
ἢ ἑκυρή -- ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὡς ἥπιος αἰεί -- 710 
ἀλλὰ σὺ τόνγ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκες, 
[σῇ τ ἀγανοφφοσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν} 

τῷ σέ 9 ἅμα κλαίω καὶ 5 ἄμμοφον ἀχνυμένη κῆρ 
οὐ γάρ τίς μοι ἔτ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 

ἥπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ μὲ πεφρίκασιν."“ 718 
Ὃς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δ᾽ ἔστενε δῆμος ἀπείρων. 

λαοῖσιν δ᾽ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦϑον ἔειπεν 
» bere νῦν, Tooec, ξύλα ἄστυδε, μηδέ τι ϑυμῶὼ 

δείσητ᾽ “᾿ργείων πυκινὸν λόχον" ἡ γὰρ ̓Δχιλλεὺς 

πέμπων Ww ὧδ᾽ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν, 780 

μὴ πρὶν πημανέειν, πρὶν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς." 
Ὃς ἐφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ox ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους ve 

ξεύγνυσαν, αἶψα δ᾽ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέϑοντο. 
ἐννῆμαρ μὲν τοίγε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην᾽ 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠὼς, ^ 785 
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέφερον ϑρασὺν Ἕκτορα δακρυχέοντες, 
ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν ϑέσαν, ἐν δ᾽ ἔβαλον πῦρ. 

"Huog δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἤωὼς, 
τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαος. 
[αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἤγερϑεν ὁμηγερέες v ἐγένοντο] 790 
πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴϑοπι οἴνῳ 
πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἔπειτα 
ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί 9 ἕταροί τε 
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μυρόμενοι, ϑαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παθειῶν. 

καὶ τάγε χρυσείην ἕς λάρνακα ϑῆκαν ἑλόντες, 798 

πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν — 

αἶψα δ᾽ &g ἐς κοίλην κάπετον 9égav, αὐτὰρ ὕπερϑεν 

πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισιν᾽ 
n4. x - 2.» M ἃ 3 er , 

δίμφα δὲ σῆμ ἔχεαν, TtEQU ὃὲ σκοποὶ εἵατο παντῆὴς 

μὴ πρὶν ἐφορμηϑεῖδν ἐὐκνήμιδες ᾿4χαιοί. 800 

χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον" αὐτὰρ ἔπειτα 

εὖ συναγειρόμενονι δαίνυντ' ἐρικυδέα δαῖτα 

δώμασιν ἐν Πριάμοιο; διοτρεφέος βασιλῆος. 

"Oc οἵγ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. 
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